
ក្រុមមនរុស្សដែលរាបសារ្ ្នុង
កបវត្តិសាកស្យ�ើងទំព័រ16,
62,65
រយបៀបទទួលបទពតិយសាធន៍ពីយសរីភាពពតិតទំព័រ32

យៅយពលសច្ចៈធម៌របស់អ្្មានភាពរឹងមាំទំព័រ40,48

បយងកើតទង់ឥស្សរភាពសកមាប់ក្ួសាររបស់អ្្
ទំព័រ60

សាសនាចក្រនៃក្រះយេស៊ូវក្រីស្ទនៃ្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ•ខែ្រ្រ្កដាឆ្នាំ2013



«ពួកអ្នកត្ួសតរាយ

ផ្លូវក្ននុងសាសនាចតក

សម័យទំន�ើបនា

បច្នុប្ប�្នន�ះ…

ដែលរស់នៅក្ននុងត្រប់

ជា្ិសាស�៍ន�ើយ

ែំន�ើរនរឿងរបស់

ពួកន្រន�ការរំាងចិ ្្ត

នសចក្ដីជំន�ឿ�ិងការ

លះបង់ផ្ទាល់ខ្លួ�របស់

ពួកន្របា�បដ�ថែម�ូវ

វ្រ្គថ្ដៗី ក្ននុងវ្រ្គប�្ទរែ៏

អសាចារ្យន�បទន្្ងន�

�្ររតពះនានថងៃចុង

នតកាយន�ះ»។

ប្រធាន ឌ�ៀឌ�ើរ ឌែស្វ. 

ែុជដូហ្វ ទីប្ររឹក្សា ទីពីរ ក្្នុង 

គណៈប្រធាន ទីមួយ «Faith 
of Our Father» Liahona 
អែ ឧសភា ឆ្នា ំ2008  

ទំព័រ 70 ។

ខាង ឌ ្្វង ៖ ្រងបសី ធារ៉ាយ 

ម៉ា�ឺរ៉ា រ៉ាឌោម៉ាភីំយ៉ានីណា  

បាន ស្ថិត ឌៅ ក្្នុង ចំឌណាម 

សមជថិក្ ោសនាចបក្ ដំ្ូរង 

ឌគ ក្្នុងប្រឌទស ម៉ាដាហ្គាោកា ។
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អ្្ក្ ទាំងឡាយ

8 យសៀវយៅ្ ត់ចំណំាពីសន្តិសីទសកមាប់ដែ
យមសា

10 អ្ីដែលយ�ើងយ�ឿ៖�នដែលកពរះអមាចាស់
យៅកទង់នឹងកបទានលទ្ធភាពឲ្យ

12 ការបយកមើ្្នុងសាសនាចក្៖ទូរទស្សន៍
នតិងវិញ្ញាណមួ�ដែលបំផរុស្ ំនតិត
ឌដាយ កាស៊ី បក្ូនថិន

13 ការបយកងៀនដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ៖
ភាពយសាមរះកតង់នតិងសច្ធម៌

28 សំយេងពួ្បរិសរុទ្ធថ្ងៃចរុងយកកា�

74 ព័ត៌មានសាសនាចក្

80 លរុរះករា�ួបយទៀត៖ការយែើរយៅយលើផ្លូវថន
យសច្្ីសង្ឹម—រួមគ្នា
ឌដាយ ឡាអរែន ្ត់ឌធើរ ហ្គាន់

លីអាហូណា អែ ក្ក្្កដា ឆ្នាំ 2013

ោរលថិែថិត

4 សារលតិែតិត្ ណចៈកបធានទីមួ�៖ពតិភព
យោ្កតូវការពួ្អ្្កតួសករា�
ផ្លូវនាសព្ថ្ងៃយនរះ
ឌដាយ ប្រធាន �ូម៉ាស ឌែស. ម៉ានសុន

7 សារលតិែតិតបយកងៀនសួរសរុែទរុ្្ខ៖ការ
បយកងៀននតិងការយរៀនសូកតពីែំណឹងល្អ

ែត្្រទ ពថិឌសសៗ

14 ការអ្ីដែលកពរះកទង់យធ្ើពរុំបាន
យនារះគ្មនយសារះយេើ�
ឌដាយ ោង ែ៊ីក្ ហ្ន

ក្រ ចូល ឌរៀៃ ឌៅ សាលា ចបាប់ ក្នុង វ័� 

53 ្នាំ បាៃ ឌធវើ ឲ្យ ខ្នុំ ដឹង ថា ខ្នុំ អាច ទទួល  

ឌជាគជ័� បាៃ  លុរះ តរា ប្ ខ្នុំ ត្ូវ ពឹងបផអែក ឌលើ 

តពរះអម្ចាស់ទាំងតសុង ។

16 យសច្ី្�ំយនឿនតិងយសច្្ីរឹងមាំរបស់អ្្
កតួសករា�ផ្លូវ—យៅ�ំនាន់យនារះនតិងយៅ
�ំនាន់យនរះ
ឌដាយ អែលឌ�ើរ ែថិម. រ័សុល បាឡឺដ

ពួក អ្ក ត្ួស តរា� ផ្លូវ ក្លពី មុៃ  បាៃ ឆ្ង 

ក្្់ ឧបសគ្គ ធំៗ ជាឌតចើៃ សូម ឲ្យ ឌ្្ើង នៃ 

ទីបនាទាល់របស់ឌ�ើងឌឆរះឌឡើង យ៉ាង្្ឺ ត្ចរះ 

ត្ចង់ ដូចជាពួកឌគ បដរ ។

22 កពរះថនអព្លូតយេតរុ៖ពួ្បរិសរុទ្ធស្លូវ៉ា្ី
យៅទីក្រុងយស្សហ្វាល
ឌដាយ អែលឌ�ើរ ែ៊ីរីច ដ្រុលយូ ក្ូពីសឌ្្ករ

ឌសចក្ី ជំឌៃឿ នៃ ពួក បរិសុទ្ធ ឌៅ ទីតកុង 

ឌសសេហាវាល តបឌទស អង់ឌគ្ស បាៃ នាំ មក ៃូវ 

អព្លូ្ឌ�្ុ មួ� នា សម័� ទំឌៃើប ។

យៅយលើ្ កមប
ខាង រុខ ៖ ដំឌណើរ ឌរឿង នានា បដល ចូល ចិ្្ត នោយ វរ៉ខល ្ី. រ៉រ ។ ខាង 
នប្កាយ ៖ ្តរូបនោយ នប្កហ្គ ោយរ៉ុន © IRI ។ នៅ ក្នុង េប្រប ខាង 
រុខ ៖ រូប្ត នោយ រីឆ្ត អិរ. រ៉រនី ។



36

70

48

32 ការរស់យៅសកមាប់ភាពែ៏យៅអស់្ ល្ប
ជានតិច្
ឌដាយ អែលឌ�ើរ ឌែស ឌេ. ហីល្រ៊ីហ្គ

36 បទពតិយសាធន៍យៅ្ ្នុងទំនរុ្ចតិត្ែ៏អសាចារ្យ
ឌដាយឌមលីសសា ឌហសេនឌតណូ

ពួក មជ្ិមវ័� វ័� ឌក្មង  បចក ចា� ពី រឌបៀប បដល 

ពួកឌគ បាៃ ពតងឹង ឌសចក្ី ជំឌៃឿ របស់ ខ្លួៃ ្វី 

ឌបើ ពួក កំពុង ប្ តបឈម មុខ ៃឹង ទំនាក់ទំៃង 

នានា ក្ី ។

ម�្តិមវ័�វ័�យ្មេង

40 ការយ�ឿយោ�យសច្្ីយមរាតា
ឌដាយ អែលឌ�ើរ អជហហ្វី ែ័រ ហូឡថិន

ឌ្ើ ឌពលណា ឌៅ  គឺជា ឌពលឌវលា លអែ ឌដើម្ីៃឹង 

វិៃិច័្� ? ឌ្ើ ឌ�ើង  ក្រ ពារ បទោឋាៃ របស់ ឌ�ើង 

ខណៈ ឌពល  បដល កំពុង ប្ ឌគ្រព ដល់ សិទ្ធិ 

ឌតជើស ឌរើស របស់ មៃុសសេ ដនទ ឌទៀ្ យ៉ាង ដូចឌម្ច 

ឌៅ ?

44 ការអភ័�យទាសចំយោរះែ្លួនឯង
ឌដាយ ឌដវី� �ីក្សុន

ម្ៃ មៃុសសេ មួ� ចំៃួៃ តបប�ល ជា ឌជឿ ថា 

ពួកឌគ មិៃ អាច ទទួល បាៃ ក្រ អ្័� ឌទាស 

ឌឡើ� ប៉ុបៃ្ត ដង្វា� ធួៃ របស់ តពរះអង្គ សឌ្ង្ររះ 

គឺ គ្មាៃ បដៃ កំណ្់ ឌ�ើ� ម្ៃ សតម្ប់ មៃុសសេ 

ទាំងអស់ ។

47 បរុតិចេ្នុ៊ឺតសរយសរជាប់
ឌដាយ ឌ�នី �ូណាឌវែ រែូវ៉ាន់

ខ្នុំ បាៃ ដុស លាង នដ ខ្នុំ រ�ូ្ ដល់ វា ឈឺ ប៉ុបៃ្ត 

ឌៅ ប្ លុប សានាម តបឡាក់ នៃ បុិច�វនុឺ្ មិៃ 

តជរះឌសារះ ។

48 យែើម្បី្ មាលាំងថន�រុវ�ន៖
ភាពយសាមរះកតង់នតិងសច្ធម៌
ឌដាយ អែលឌ�ើរ បគីស្ទូអហ្វល ហ្គទូល�ថិន ជុញ្័រ

50 បានកតេប់ម្វិញយោ�្ តិត្តិ�ស
ឌដាយ វ៉ាឡឺរី ឌ្រ៊ស្ត

ខ្នុំ បាៃ សម្ឹង ឌមើល បខសេ -ក បដល បាៃ ធ្លាក់ ចូល 

ក្នុង ក្បូប របស់ ខ្លួៃ ឌោ� នចដៃ្យ ឌ្ើ វា ៃឹង ឌៅ 

ទី ឌនារះ �ូរ ប៉ុណាណា ឌៅ  តបសិៃ ឌបើ ខ្នុំពៃយារឌពល 

ក្រ �ក វា ឌៅ ឲ្យ ឌគ វិញឌនារះ?

52 អំណាចយៅ្ ្នុងយសច្្ីសញ្ញានានា

54 រាកតី�ួប�រុំក្រុមក្ួសារដែលយពញចតិត្

56 ការចំណា�យពលរបស់ែ្នុំនារែូវយ្ដៅ
យៅដ្្បរកពរះវិហ្របរិសរុទ្ធ
ឌដាយ ដាវី� ែ៊ីោក្សថិន

វា ត្ូវ ចំណា� ឌពល ឌបើក ឡាៃ 10 ឌម្៉ាង ឌដើម្ី 

ឌៅ បក្រ តពរះវិហារ បរិសុទ្ធ បដល ឌៅ ជិ្ បំផុ្ 

គឺ ឌៅ ស្ក់�ូម តបឌទសស៊ុ�បអ្ 

ប៉ុបៃ្តខ្នុំ រីករា� បដល ឌ�ើង បាៃ ឌធវើ 

ដំឌណើរ ឌៅ ។

�រុវវ័�

57 កបោប់បង្តិលសកមាប់រាកតី�ួប�រុំក្រុម
ក្ួសារ

58 �ួ�សយ្គ្ររះនាងផង!
ឌដាយ ហុី�ី ស្វីនតុន

ក្ល ពី ឌក្មង តបធ្ៃ ្ូម្៉ាស ឌអស ម៉ៃសុៃ 

បាៃ ឌរៀៃ ថាអារម្មណ៍ មួ� ដ៏ លអែ បំផុ្  គឺ ក្រ ជួ� 

ដល់ មៃុសសេ ដនទ ឌទៀ្ ។

60 ការនាំថ្នា្់្ រុមារម្្្នុងលំយៅោឋាន៖
ក្រុមក្ួសារ្៊ឺជាដផ្្មួ�ថនដផនការរបស់
កពរះវរបតិរាសួ្៌

62 យៅរាមផ្លូវ៖ឧបស្្គនានាយៅ្ ្នុងទីក្រុង
មតិសសួរី
ឌដាយ អជននីឌហ្វើ ម៉ា�ី

64 ទំព័ររបស់យ�ើង

65 សា្្សីពតិយសស៖យេតរុអ្ីបានជា្ តិច្ការ
ពង្សកបវត្តិមានសារចៈសំខាន់?
ឌដាយ អែលឌ�ើរ ដាវី� ឌែ. អ្រដណា

66 ែំយណើរយរឿងពីកពំ
ឌដាយ ឌេ ធីមសុន

រាមរ�ៈ ក្រ បចក ចា� ៃូវ ដំឌណើរ ឌរឿង ជា ឌតចើៃ 

ឌខធី ៃិង ណាណា  បាៃ បឌងកើ្ បាៃ តពំ ឌលើស ពី 

មួ�  ខណៈបដល ពួកឌគ បាៃ ឌធវើ កិច្ចក្រ រួមគ្នា ។

68 ការផ្លាស់ប្លូរែំយណើរយរឿង្ ្នុងក្ួសារ

សូម ឌតបើ សកម្មភាព ឌៃរះឌដើម្ី បចកចា� ឌ�ើ� 

ៃិទាៃ ពី ដំឌណើរ ឌរឿង នានា ជាមួ� ៃឹង តគួសារ 

អ្ក។

69 សួស្ីែ្នុំយ្មរះយអរីកាម្ពីកបយទស
ដអលសាល់វ៉ាឌ័រ

70 សកមាប់្ រុមារតូចៗ

81 រូប្ ំនូរពយាការី៖�៉ាូដសបយអេ្ស៊មេមីធ

្រុមារ

ចាំគ�ើលថាគ�ើអ្នកអាច
រកគ�ើញរូបលីអាហូណា
ដដលលាក់គៅក្ននុងគលខ

គៃះដដរឬគទ។
�ម�រុយ៖អ៊ីរីកាណូ
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គំនថិត ទាំងឡាយ សបម្រ់ របតី ជួ្រជុំ បក្ុមបគួោរ

ជា ភាោ រ្រស់ ែ្ក្

លដីអា�ូណា នថិងធនធាន ឌ្សេង ឌទៀត រ្រស់ ោសនាចបក្  មន ជា ឌបចើន ភាោ ឌៅ ឌលើ ឌគហទំព័រ 

languages.lds.org។

កបធានបទទាំងឡា�្ ្នុងចបាប់យនរះ

ឌលខទាំងឡា� គឺ ្ ំណាង ឲ្យ ទំព័រ ទីមួ� នៃ អ្្ថបទ ។

ការកាត់ដេចក្បី40
ការដោរពប្រតិ្រត្ិ40
ការ្រដបងៀៃ7,13
ការ្រដបមើ12
ការបប្រចិត្47
ការដៅទាំងឡាយក្នុង
សាេនាចបក10

ការអភ័យដទាេ44
យ៉ូបេ្រដអហ្វ.េ្ម៊ីធ81
បកុមប រ្ួសារ16,29,30,60,66
កិច្ចការផ្សព្វផសាយសាេនា,22
ដោលដៅ14

្ំរូ16
ន្ងៃឈ្រ់េំរាក28
ទេ្សៃៈវិេ័យ32
ទុក្ខដវទនា4,16,80
្រទដ្ឋាៃ4
្រទ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយ40
្រម៊ីេ្សព12
ប្រវតិ្សាបេ្រ្រេ់សាេនាចបក4,
16,62,80,81

បផៃការនៃដេចក្បីេដ្រ្គោះ30
ពង្សប្រវត្ិ65,69
ពិធបី្ររិេុទ្ធទាំងឡាយ29

បពោះដយេមូវប្បីេ្ទ70
បពោះវិហារ្ររិេុទ្ធ29,56
ភាពជាឪពុកម្តាយ13,32
ភាពដសាមោះបតង់13,31,48,50
រាបតបីជរួ្រជុំបកុមប្រួសារ3,54,57
េៃ្ិេបីទទូដៅ8
ដេចក្បីជំដៃឿ14,36
ដេចក្បីេញ្ញាទាំងឡាយ52
អាពាហ៍ពិពាហ៍32,36
អ្កបតរួេបរាយ4,16,62,80

«បានកតេប់ម្វិញយោ�្ តិត្តិ�ស»ទំព័រ 50 ៖ ្រនាទា្រ់ 

ពី អាន ដំឌណើរ ឌរឿង ឌនះ ែ្ក្ នថិង បគួោរ ែ្ក្ អាច ទាញ យក្ 

ឬ  ឌមើល វីឌដែូ « Honesty: You Better Believe 
It! » ឌៅឯ youth.lds.org ( មនជាភាោែង់ឌគលេស 

ព័រទុយហ្គាល់ នថិង ឌែស្ប៉ាញ ) ។ សមជថិក្ បគួោរ 

ទាំងឡាយ អាច អចក្ចាយ ពី ែ្វី  អដល ពួក្ ឌគ បាន ឌរៀនឌៅ 

ក្្នុង ដំឌណើរឌរឿងឌនាះ ឬ ក្៏ ឌៅ ក្្នុង វីឌដែូ ។ ែ្ក្ ក្៏ អាចអាន 

ឌៅ ក្្នុងនែើម្បដីកម្លាំងន�យុវជ�ស្ីពី ឌសចក្្ី ឌោមះបតង់ នថិង 

សច្ចធម៌ ( ទំព័រ 19 ) ្ង អដរ ។ សបម្រ់ សក្ម្មភាព 

មួយ សមជថិក្បក្ុម បគួោរ អាច គថិត ពី ោថានភាព នានា  អដល 

ឌសចក្្ី ឌោមះបតង់ រ្រស់ ពួក្ឌគ  អាច បតូវ បាន ោក្ល្បង ។ 

សូម សរឌសរ ោថានភាព ទាំងឌនាះ ឌៅ ឌលើ ្រំអណក្ បក្ដាស 

តូចៗ រួច ដាក្់ វឌៅ ឌលើ ចាន មួយ ឌហើយ ឲ្យ មនុសសេ បគ្រ់ 

គ្នា ចា្រ់ យក្ បក្ដាស ទាំងឌនាះ មនាក្់ មួយ ។ ចូរ ដាក្់ ឌវនគ្នា 

ឌដាយ ឲ្យ មនុសសេ បគ្រ់ គ្នា អាន ពី ោថានភាព ឌនាះ ឌហើយ 

នថិយយ ពី ែ្វី អដលបតូវ ឌធ្វើ ឌៅ ក្្នុង ោថានភាព ឌនាះ ឌដើម្បី ឲ្យ 

មន ភាព ឌោមះបតង់ ។

«ែំយណើរយរឿងពីកពំ»ទំព័រ 66 ៖ ក្្នុង ដំឌណើរ ឌរឿង ឌនះ 

ឌែធីសួរ ណាណា ថា ឌតើ ែ្វី ឌៅ អដល គ្ត់ ចូលចថិត្ត ឌធ្វើ 

ជាមួយ បគួោរ ឌពល គ្ត់ ឌៅ ឌក្្មង ឌនាះ ។ ឌតើ ណាណា 

បាន នថិយយថា ពួក្ឌគ ចូល ចថិត្តឌធ្វើ ែ្វីែលេះ ? ្រនាទា្រ់ មក្ 

ណាណា បាន ្រឌបងៀន ឌែធី ពី ជំនាញ �្មីមួយ ឌហើយ ពួក្ឌគ 

បាន ្រឌង្កើត នូវ ែនុសសាវរីយ៍ ដ៏ អ្អែមអលហែម មួយ រួម គ្នា ។ សូម 

ពថិចារណា ឌដើម្បី អាន នូវ ក្ថាែណ្ឌទីបបាំពីរ នន  « បក្ុម 

បគួោរ ៖ ការ ប្រកាស ដល់ ពថិភពឌោក្ » ។ ឌតើ វ បាន 

នថិយយថាអាពាហ៍ពថិពាហ៍ នថិង  បកុ្មបគួោរ ដ៏ ឌជាគជ័យ  

បតូវ បាន ោថា្រនាឌឡើង ឌលើ ែ្វី ែលេះ ? សូម ឌបជើស យក្ ចំណ៉ាច 

មួយ ដូចជា ឌសចក្្ី ឌមត្តាក្រុណា រួចឌហើយ ពថិភាក្សា វ 

ជាបគួោរ ។ ចំឌពាះចំណ៉ាច ឌនះ ែ្ក្ អាច ែឌញជើញ បគួោរ 

ទាំងមូល ឲ្យ សរឌសរ នូវវិធី នានា  អដល ពួក្ឌគ អាច មន 

ឌសចក្្ី ឌមត្តា ក្រុណា ចំឌពាះ សមជថិក្បក្ុម បគួោរ នថិង 

មនុសសេ ដនទឌទៀត ។ ែ្ក្ អាច ដាក្់ ឌគ្លឌៅនានា ឌពញ 

មួយ សបាដាហ៍ ឌដើម្បី ្រ ង្ហាញ ពី ឌសចក្្ី ឌមត្តា ក្រុណា ឲ្យ បាន 

ឌបចើន ឌហើយ ពថិភាក្សា ថា ឌតើ ែ្ក្ បាន សឌបមច ឌគ្លឌៅ 

រ្រស់ ែ្ក្ បាន លអែ ដល់ ក្បមថិត ណា  ឌៅ ក្្នុង របតីជួ្រជុំ បក្ុម 

បគួោរ ឌលើក្ ឌបកាយ ។ ែ្ក្ អាច ្រញ្ច្រ់ ឌមឌរៀន រ្រស់ 

ែ្ក្ ឌដាយ ឌបចៀង « Families Can Be Together 
Forever » ( Hymns ទំព័រ 300 ) ។
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ចបាប់ន�ះម្��ូវអ្ថែបទ�ិងសកម្ភាពទាំងឡាយដែលអាចយកមកនតបើតបាស់សតម្ប់រាត្ដីជួបជុំតកុមត្ួរសារ។

ខាងនតកាមន�ះ្រឺជាឧទា�រ�៍មួយចំ�ួ�។

ដែ្្កោឆ្នាំ2013ចបាប់13យលែ.4
លីអាេូណា10787258
ទសសេនាវដ្ី ែន្តរជាតថិ រ្រស់ ោសនាចបក្ នន បពះឌយស៊ូវបគីស្ នន ពួក្ ្ររិសុទ្ធ ន�ងៃ 
ចុងឌបកាយ

្ណចៈកបធានទីមួ�៖ �ូម៉ាស ឌែស. ម៉ានសុន, ហថិនរី ្រ៊ី. អាវរិង, 
ឌ�ៀឌ�ើរ ឌែស្វ. ែុជដូហ្វ

្ូរ៉រុមថនពួ្សាវ្ែប់ពីរនា្់៖ ្រ៊យដ៍ ឌែ. ផាក្ក្ឺ, ែថិល. �ម អភរី, រ័សុល ែថិម. 
ណថិលសុន, ដាលលេថិន ឌែក្. ែូក្, ែថិម. រ័សុល បាឡឺដ, រីឆ្ដ ជី. ស្កត, រែូ្រឺត �ី. 
អហ៊ល, អជហហ្វី ែ័រ. ហូឡថិន, ឌដវី� ឌែ. អ្រដណា, េ្វីន�ថិន ែថិល. េុក្, �ី �ត. 
បគីស្តទូហ្វឺសថិន, អនល ែថិល. អាន់ឌ�ើរសថិន

អ្្ដ្សកមួល៖ ឌបក្ក្ ឌែ. ខារដុន
អ្្កបឹ្សា៖ ឌសសេន ែថិម. ្រូវិន, ប្រ៊អដលី �ី. ហ្វទូឌស្ើរ, បគីស្ទូអហ្វល ហ្គទូល�ថិន 
ជុញ្័រ, អាន់�ូនី �ី. ឌភើរគីន

នា�្ក្ប់ក្ង៖ ឌដវី� ធី. វែឌនើរ
នា�្គ្ំកទក្ួសារនតិងសមា�តិ្៖ វីនឌសនត៍ ឌែ. វែញ
នា�្ទស្សនាវែី្សាសនាចក្៖ អាអលន ែ័រ. ឡយ្៊រច
អ្្ក្ប់ក្ងោណតិ�្ជ្មមេ៖ ហ្គាស្វ ខាណ៉ាន

អ្្ក្ប់ក្ងដផ្្ដ្សកមួល៖ ែ័រ. វ៉ាល ចនសុន
�ំនួ�ការអ្្ក្ប់ក្ងដផ្្ដ្សកមួល៖ នរែថិន ខារ, ឡារិនឌន ្តឌធើរ ហ្កន
�ំនួ�ការដផ្្យបារះពរុម្ព៖ ឌមលីសសា សសេថិនឌតណូ
នតិពន្ធនតិងដ្សកមួល៖ ស៊ូោន បាអរត, ឌដវីដ �ថិក្សុន, ឌដវីដ ឌែ. អែដវែដ, 
ម៉ាថាយ �ី. ហ្វលថិតតុន, មថិន�ី ឌរែ ហហ្វីដអមន, អហ្គរី ឌែច. ហ្កាហ្វ, ឌជនីឌហ្វើរ 
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4 លីអាហូណា

ចំ
នោះ រនុស្ស ជានប្ចើន ដំន�ើរ ជា អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ នា ឆ្នាំ 1847 ពុំរាន ចាប់ 

នផដើរ ន�ើង នៅ ប្កុងនៅវ៉ូ ប្កុង ខឺត�ង់ ប្កុង ហាវាដយ៉ត ឬ រដ្ឋ នូវន៉ោកននាះ 

នទ ប៉ុដន្វា ចាប់នផដើរន�ើង នៅប្បនទសអង់នេ្ស ស្កត�ង់ សាកានឌីោនវៀ 

ឬ  អាល្ឺរ៉ង់ ។ នក្មងតូចៗ រិន អាច យល់ ទាំង ប្សុង នូវ នសចកដី �ំននឿ ដ៏ អសាចារ្យ  

ដដល រាន នលើក ទឹកចិត្ ឲ្យ ឪពុក មាដាយ របស់ ខ្លួន ចាក នចាល ប្េួសារ រិត្ភកដិ ភាព 

សុខប្សួល និង  សុវត្ិភាព ននាះ ន�ើយ ។

នក្មង តូច មានាក់  អាច នឹង សួរ ថា « មាោក់ នហតុអវី នយើង ប្តូវចាក នចញ ពី ផ្ះ ? នតើ 

នយើងនៅទីោហ្ឹង ? »

« ឱ! កូន សងៃលួន ភាងា នអើយ ចូរ រកជារួយ គានា ចុះ នយើង នឹង នៅ ទីប្កុង ស៊ីយ៉ូន ដដល 

ជា ទីប្កុង វន ប្ពះ របស់ នយើង » ។

នៅ ចននាលះ វន សុវត្ិភាព វន ផ្ះសដរបែង និង  នសចកដី សនយា វន ទីប្កុង ស៊ីយ៉ូន  េឺ 

មាន នូវវផ្ទឹកកំោច និង ប្បកប នោយ នប្គាះ ថានាក់៉ោង ខាលំង វន រហាសរុប្ទ 

អាត្ង់ទិច ។ នតើ នរោ ខ្ះ ដដល អាច និទាន ន�ើង វិញ ពី នសចកដី ភ័យខាលច  ដដល 

រាន �ះ ឥទ្ិពល នៅនលើ ដួងចិត្ រនុស្ស អំ�នុងនពល វន ការ ឆ្ងកាត់ ប្បកប នោយ 

នប្គាះថានាក់ ទាំងននាះ ? នោយ រាន ទទួល ការ បំផុស េំនិត ពី ការ ខ្សឹបប្រាប់ វន 

ប្ពះវិញ្ញា� នោយរាន ការ គាំប្ទ តាររយៈការ រស់នៅ នោយ នសចកដី �ំននឿ ពួក អ្ក 

ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ ទាំងននាះ រាន ទុកចិត្ នលើ ប្ពះ នហើយរាន នចញ ដំន�ើរ របស់ ខ្លួន ។

នៅទីបំផុត លុះពួក នេ រាន នៅ ដល់ ទីប្កុង នៅវ៉ូ  ពួកនេ ក៏រាន �ួប ប្បទះ នឹង 

ការ លំរាក រដង នទៀត ។ កបាល ផ្លូរន្វើពីរុក្ខជាតិនិង ្្ម រានេូសចំោំផ្លូរ នៅតារ 

ដង ផ្លូវពី ទីប្កុង នៅវ៉ូដល់ ទីប្កុង សលត៍ នលក ។ ទាំងននះ េឺជា ការ លះបង់ ដដល  

ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ រួយ ចំនួន រាន ន្វើ ។ រូបកាយ របស់ ពួកនេ  ប្តូវរាន បញ្នុះ 

នោយ ភាព សុខសាន្ ប៉ុដន្ ន្មះ របស់ ពួកនេរស់ នៅ ជានរៀង រហូត ។

សតវនគា ដដល ននឿយហត់ រាន នដើរ យឺតៗ រីឯកង់រនទះនគា រាន លាន់ សូរ ងឺតៗ 

នហើយ រនុស្ស ដ៏ កាលហាន ទាំងននាះ ខំ ប្បឹង នដើរ ទាំង លំរាក ស្លូរ ស្គរចរបាំង រាន 

បនឺ្ន�ើង នហើយ ហវលូង សតវដឆ្កវប្ព រាន ដប្សកលូ ន�ើង ។ ប៉ុដន្ ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ 

ផ្លូវ ដដល នោរនពញ នោយ នសចកដី�ំននឿ នហើយ មានចិត្រុតមាំ រានបន្ ដំន�ើរ របស់ 

ខ្លួន នឆ្ពះ នៅ រុខ នទៀត ។ ជានរឿយៗ  ពួក នេ នប្ចៀងថា ៖

មក មក  ពួក បរិសុទ្ធ កុំ ខ្លាច ឌឡើ�ណា

ប្ ខិ្ខំ ឌោ� សារទរ ។

្វី ឌបើ ដំឌណើរ ឌៃរះ លំបាក រឌបៀប ណា

តពរះគុណៃឹង ជួ� ឌលើក តទ ។ . . .

តសួល ទាំងអស ់! តសួល ទាំងអស ់! 1

ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ ទាំងននះ  រាន ចងចាំ នូវ ប្ពះបន្លូល វន ប្ពះអមាចាស់ថា ៖ 

« រាប្ស្ របស់ នយើង  ប្តូវ ដត រាន សាក លបែង នូវ ប្េប់ ការ�៍ ទាំងអស់ ប្បន៉�ន៍ ឲ្យ 

ពួកនេ អាច រាន នរៀប ចំ នដើរបែី ទទួល នូវ សិរីល្អ ដដល នយើង មាន សប្មាប់ ពួកនេ េឺជា 

សិរីល្អ វន ស៊ីយ៉ូន » ។ 2

ខ�ៈដដល នពលនវលា នចះ ដត កន្ង នៅ  វា រាន បិទរំាងនូវ ការ ចងចំា របស់ នយើង 

នហើយ និង កាត់ បន្យ នូវ ការ ដ្្ង អំ�រ េុ� របស់ នយើង ចំនោះ �នទំាងឡាយ 

ោ  ដដល រាន នដើរ នៅ នលើ ផ្លូវ វន នសចកដ ីឈឺចាប់ននាះ នោយបន្សល់ ទុក នូវ ពី នប្កាយ 

ខ្លួននូវ ផ្លូវ វន សានារ ទឹកដភ្ក ចំនោះ ផ្លូរ ដដល រាប់ រិន អស់ ។ ចុះ នតើ ឧបសេ្គ នា សពវ 

វ ង្ៃ ននះ ជា អវ ីនៅ ? នតើ គាមន ផ្លូវ ដដល មាន ្ ្ម ភំ្ នដើរបីែន វ្ើ ដំន�ើរ គាមន ភំ្ ដ៏ ្ នំដើរបីែ ន�ើង 

គាមននប្ជាះ នដើរបីែ ឆ្ងកាត់ គាមនផ្លូវ នដើរបីែ ប្តួសប្តាយ គាមន ទនន្ នដើរបែឆ្ង កាត់ ដរន នទ ? 

ចុះ នតើ មាន នសចកដ ីប្តូវការ រួយ នា បច្នុបបែន្ននះ  សប្មាប់ វិញ្ញា� វន អ្ក ប្តួសប្តាយ 

ផ្លូវ ននាះ នដើរបីែ ដឹកនំា នយើង  ឲ្យ ឃ្លត ឆ្ងាយ ពី នប្គាះថានាក់ នានា ដដល េប្មារកំដហង 

នៅ �ំុវិញ នយើង នហើយ នំា នយើង នៅ កាន់ ប្កុង សី៊យូ៉ន នោយ សុវតិ្ភាព ដដរ ឬនទ ?

ជា នប្ចើន ទសវត្សរ៍ ចាប់តាំង ពី សង្គ្រារ នលាក នលើក ទី 2  រាន បញ្ប់នៅ 

បទោឋាន វន សីល្រ៌ ប្តូវ រាន ធាលក់ចុះ រដង នហើយ រដង នទៀត ។ បទឧប្កិដ្ឋ ករ្ម មាន ការ 

នកើន ន�ើង ៉ ោង ឆ្ប់ រហ័យ រីឯ សុ�ីវ្រ៌ រាន ធាលក់ចុះ៉ោង ខាលំង ។ មាន រនុស្ស 

ជានប្ចើន  ស្ិត នៅ ក្នុង ការ ដប្បប្បួល ដ៏ ្ ំ ៉ ោង ឆ្ប់ រហ័ ស វន នប្គាះ រហន្រាយ នោយ 

ដសវង រក នូវ ការ រំនភើប ចិត្ រួយ ប្គា ខ�ៈដដល លះបង់ នចាល នូវ នសចកដី អំ�រ 

វន ភាព អស់កលបែ ជានិច្ ។ ដូនច្ះ មាន ន័យថា   នយើង លះបង់ នចាល នូវ នសចកដី 

សុខសាន្ នហើយ ។

នយើង នភ្ច ពី រនបៀប ដដល ប្បជា �ន ប្កិក និង រ៉ូរ រាន ទទួល �័យ �ំនះ ៉ ោង ្ ំ ន្ង 

ក្នុង ពិភពនឃ្រនៅ និង ពី រនបៀប ដដល នជាេ�័យ ននាះ ប្តូវ រាន បញ្ប់—ជារនបៀប 

ដដលការខ្ិល ប្ចអូស និង ភាពទន់ប្ជាយ នលបប្តរាក់ ពួកនេ  រហូតដល់នខ្ច ខាទាំ 

នៅ ទីបំផុត ។ នៅ ទី បញ្ប់ នប្រៅពី នសរីភាព ដដលពួកនេ ចង់ រាន ពួកនេ ចង់រាន   

សុ វត្ិភាព និង �ីវិត រួយ ដដល សុខ ប្សួល នហើយ ពួកនេ រាន រាត់ បង់ទាំងអស់—

ទាំង ភាព សុខ ប្សួល និង សុវត្ិភាព និង នសរីភាព ។

យោ�កបធាន្ូមា៉ាសយអស.ម៉ានសរុន

 ពថិភព ឌោក្ បតូវ ការ 

សារលតិែតិត្ ណចៈកបធានទីមួ�

ពួកអ្នកត្ួសតរាយផ្លូវនាសព្វថ្ងៃនេះ
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ការបយកងៀនយចញពីសារលតិែតិតយនរះ

បពះគម្ីរ ពន្យល់ ថាពួក្បគូ្រឌបងៀន ត្ម្្ះបតូវ « បពមន ពន្យល់ ទូនាមន នថិង ្រឌបងៀន ឌហើយ ែឌញជើញ មនុសសេ 

ទាំងែស់ ឲ្យ មក្ រក្ បពះបគីស្ » ( គ. នថិង ស. 20:59 ) ។ សូម ពថិចារណា ក្្នុង ការឌលើក្ឌឡើង ពី ការ បពមន 

នថិង ការ ែឌញជើញ នានា អដល មន ឌៅ ក្្នុង ោរលថិែថិត រ្រស់ ប្រធាន ម៉ានសុន  ដល់ សមជថិក្ អដល ែ្ក្ សួរ សុែទុក្្ខ ។ ែ្ក្ 

អាច ពថិភាក្សា ជាមួយ ពួក្ឌគ ពី វិធី ក្្នុង ការ ោគាល់ នថិង ឌធ្វើ ត្ម គំរូ សុចរិត្ត ឌចៀសវង ពី ការ ឌបាក្ ្រឌ្ឆោត នានា ឌហើយ 

ឌរៀន ពី ក្ំហុស រ្រស់ ែ្ក្ ដនទ ។ សូម សួរដល់ សមជថិក្ អដល ែ្ក្ ្រឌបងៀន  ពីរឌ្រៀ្រ អដល ពួក្ឌគ អាច កាលាយ ពួក្ ែ្ក្ 

បតួសបត្យនា ឌពល ្រច្ចនុ្រ្បន្ ឌនះ ។

ក្ុមរ អាច រីក្រយ ក្្នុង ឌរៀន ្រអន្ម ឌទៀត ពីពួក្ ែ្ក្ បតួសបត្យ ្ លេទូវ ឌដាយ ការ អានអ្្ក្ អដល មន ចំណង ឌជើង ថា ឌៅ 

ត្ម ្ លេទូវឌៅ ទំព័រ 62  ក្្នុង ច្ប្រ់ ឌនះ ។

សូរ កុំ គ្ក នៅ រក ការ ទាក់ ទាញ របស់ សាតាំង 

ប៉ុដន្ ប្តូវ ឈរ ៉ ោង មាំរួន ចំនោះ នសចកដី ពិត ។ 

បំ�ងប្រាថានា ដដលឥត ស្កប់ចិត្ វន ដួង ប្ពលឹង  នឹង 

រិន ប្តូវ រាន បំនពញ នោយ ការ ដសវង រក នសចកដី 

អំ�ររួយនៅ ក្នុង ភាពនប្តកប្តអាល និងនរឿង 

អរាយរុខ  ដដល គាមន ទីបញ្ប់ ននាះន�ើយ ។ នរឿង 

អរាយរុខ  នឹង រិន នាំរក េុ�្រ៌ ននាះ នទ ។ 

នសចកដីស្អប់  នឹង រិន នលើក ករ្ពស់ ដល់ នសចកដី 

ប្សឡាញ់ន�ើយ ។ នសចកដី កំសាក  នឹង រិនដដល 

ផដល់ ឲ្យ នូវ នសចកដីកាលហាន ន�ើយ ។ នសចកដី រន្ិល 

សង្ស័យ  នឹង រិនដដល បំផុស ដល់ នសចកដី �ំននឿ នទ ។

មាន រនុស្ស រួយ ចំនួនពិរាក ប្ទំាប្ទ នឹង 

នសចកដ ីចំអក និងោក្យសរដដ៏ី អាប្កក់ វន �ន 

ដដល ចំអក ដល់ ប្ពហ្មចារីភាព នសចកដ ីនសាមះប្តង់ 

និងការ នគារពប្បតិបតិ្ ដល់ ប្ពះបញ្ញតិ្ វន ប្ពះ ។ 

បុ៉ដន្ពិភពនលាកននះ ដតងដតបនាទាបបននាថោក 

ដល់ការឱបប្កនសាបចំនោះនគាលការ�៍ ។ នៅ 

នពល �ូនអប្តូវរាន ដ�នំា ឲ្យ សាង ទូក ្  ំរួយ 

ននាះ មាន ពួករនុស្សលងៃនីលងៃើ រាន  សរឹ្ង នរើល  

នៅ នលើ វផ្ នរឃ ដ៏ ប្ស�ះ រួចនហើយរាន នសើច 

ចំអក�ក�ឺយ—រហូតដល់ នភ្ៀង រាន ធាលក់ចុះ រក ។

នតើ នយើង ប្តូវដត នរៀន ពី នរនរៀនដ៏ មាន តវរ្ ទាំងននះ 

រដង នហើយ រដង នទៀត ដរន នទ ? នពលនវលា ផ្លស់បដលូរ 

ប៉ុដន្ នសចកដីពិត នៅ ដត បន្ ។ នៅ នពល នយើង បរា�័យ 

ក្នុង ការ ទទួល អត្ប្បន៉�ន៍ ពីបទពិនសា្ន៍វន 

អតីតកាល ននាះ នយើង ធាលក់ខ្លួន ចូល នៅ ក្នុងភាព 

បរា�័យ នោយ ន្វើ នូវ នរឿង ទាំងននះ រដងនទៀត រួរជារួយ 

នឹង រាល់ នសចកដី ឈឺចាប់ ក្នុង ចិត្ នសចកដី រងទុក្ខ និង 

នសចកដីឈឺចាប់ នខាលចផសាជា ្ ្មី រដង នទៀត ។ នតើ នយើង ពុំ 

មាន នូវ ប្រាជាញា ក្នុង ការ នគារពប្បតិបត្ិតារ ប្ទង់ ដដល 

ជា អង្គ ប្តាស ់ដឹងពី ទី ចាប់ នផដើរ រហតូ ដល ់ចុង បញប់្ជា 

ប្ពះអមាចាស់ នយើង ជា អង្គ ដដល រាន នរៀប ចំ ដផនការ វន 

នសចកដី សនង្គ្រាះ ជាជាង សតវពស់ ននាះ ដដលប្បមា្ 

ភាព ប្សស់ សាអាត របស់ ខ្លួននទឬ ?

វចនានុប្ករ រួយ  រាន ឲ្យ និយរន័យ អ្ក 

ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ មានាក់ ថាជា « រនុស្ស ដដល នដើរ នៅ 

រុន  នដើរបែីនរៀបចំ ឬ  នបើក ផ្លូវ សប្មាប់ រនុស្ស ដវទ នទៀត 

ឲ្យ នដើរ តារ » ។ 3 នតើ នយើង អាចប្បរូល នូ វ នសចកដី 

កាលហាន និង ការ តាំង ចិត្ ដ៏ ខ្ពស់ដដល ចង្អនុលបគ្ហាញ 

ចរិត លក្ខ�ៈ ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវនៅ �ំនាន់ រុន 

រា នដដរ នទ ? នតើ អ្ក  នហើយ និង ខ្នុំ  ពិតជាអាចកាលយ 

ជាពួក អ្ក  ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ រាន ដដរនទ ?

ខ្នុំដឹង ថា  នយើង អាចន្វើ រាន ។  ពិភព នលាក  ប្តូវ 

ការ ពួក អ្ក ប្តួស ប្តាយ ផ្លូវនាសពវវ្ងៃ ននះ ។ ◼

្ំណត់ចំណាំ
 1. « រក រក ពួកបរិសុទ្ » ទំៃុក្ឌមកើង ទំព័រ 2 ។
 2. នគាលលទ្ិ និង នសចក្ី សញ្ញា 136:31 ។
 3. Oxford English Dictionary 2nd ed. (1989), 

«pioneer» ។

រច
នា

រូ្រ
�

ត
 ឌ
ដា

យ
 ឌ
វល

ឌ�
ន

 ស
៊ី. អា

ន
់ឌ�

ើរស
ុន



6 លីអាហូណា

្រទពថិឌោធន៍ រ្រស់ ែ្នុំ ឌៅវិនឌធើរ ែ្វតឌធើរ បាន ជួយ ែ្នុំ ឲ្យ យល់ 

ថា បពះវរ្រថិត្សួគ៌ ប្រទាន ដំណរឹងលអែ ដល់ ក្ូន ឌៅ រ្រស់ បទង់ ឌហើយ 

ែនុ្ញាត ឲ្យ ពួក្ឌគមន សថិទ្ធថិ ឌបជើសឌរើស ឌធ្វើបស្រ ត្ម ្រំណង 

ពួក្ឌគ ។ ឪពុក្មដាយទារក្ ឌនាះ  អាច ឌបជើសឌរើស យក្ ្ លេទូវ មួយ 

អដល ង្យ បសួល ។ ការ ឌធ្វើ ត្ម ពយាការី នថិង ការ រស់ឌៅ ត្ម 

ដំណរឹងលអែ  តបមូវ ឲ្យ ពួក្ ែ្ក្  បតួសបត្យ ្ លេទូវ ទាំងឌនះ ្រន្ ឌដើរ ឌៅ 

មុែ សូម្បី អត ឌពល បតូវ្រញ្ចនុះ ក្ូន ែលេលួន ក្្ី ។ ្រ៉ាុអន្ត ពួក្ឌគ បាន 

ឌបជើសឌរើស យក្ ដំណរឹងលអែ ដាក្់ ក្្នុង ជីវិត រ្រស់ ពួក្ឌគ ឌហើយ 

ទទួល យក្ ឧ្រសគ្គ រ្រស់ ពួក្ឌគ ។ ែ្នុំ បាន ឌរៀន ថា ការលះ្រង ់

រ្រស់ ពួក្ ្ររិសុទ្ធចំឌពាះ ដំណរឹងលអែ នថិង ការ ត្ំងចថិត្ត រ្រស់ 

ពួក្ឌគ  ្រន្ត ឌដើ រឌឆ្ពះឌៅមុែបតូវ បាន ដរឹក្នាំ ឌដាយ ឌសចក្្ី 

ជំឌនឿ នថិង ឌសចក្្ី សង្រឹម—ជា ឌសចក្្ីសង្រឹម សបម្រ់ 

ែនាគត មួយ ដ៏ ភលេឺោវាង នថិង ឌសចក្្ី ជំឌនឿ ថា  បពះែមចាស់ 

បាន ោគាល់ ពួក្ឌគ ឌហើយ អាច សបមល ការ ឈឺចា្រ់ រ្រស់ 

ពួក្ឌគ បាន ។

អ្នក�ិព�្ធរស់នៅខារ៉ូឡាញណាខាងនជើងស.រ.អា.។

យធ្ើជាអ្្កតួសករា�
ផ្លូវមានា្់

ប្រធាន ម៉ានសុន មន 

ប្រោសន៍ ថា ែ្ក្ 

បតួសបត្យ ្ លេទូវ មនាក្់  គឺជា មនុសសេ 

មនាក្់ អដល ្រង្ហាញ ្ លេទូវ ដល់ មនុសសេ 

ដនទឌទៀត ឲ្យ ឌដើរ ត្ម ។ ឌតើ 

ក្ុមរ ឌៅ ក្្នុង រូ្រភាព ឌនះ អាច ឌធ្វើ 

ែ្វី បាន ែលេះ  ក្្នុង ការ ឈរ គ្ំបទ ដល់ 

ឌរឿង បតរឹមបតូវ ឌហើយ ឌធ្វើ ជា ែ្ក្ 

បតួសបត្យ ្ លេទូវ មនាក្់ដល់ មនុសសេ 

ដនទឌទៀត ? សូម សរឌសរ 

ចឌមលេើយ រ្រស់ ែ្ក្  ឌៅ ក្អនលេង 

ទំឌនរ ខាង ឌបកាម រូ្រឌនះ ។

ែឹ្នាំយោ�យសច្្ី�ំយនឿ
ឌដាយ ម៉ាហ្គី ឌែៀល

ែ្នុំ
 នរឹង មថិន ឌភលេច ឌឡើយចំឌពាះ ការ ឌដើរឌៅវិនឌធើរែ្វតឌធើរ ឌណបបាោកា 

សហរដ្ឋ អាឌមរិក្ ជាទីក្អនលេង អដល ពួក្ ែ្ក្ បតួសបត្យ ល្េទូវ បាន 

ធាលា្រ់រស់ឌៅ កាល ពី ឌបចើន ឆ្នាំក្នលេង ឌៅ ។ ្ររិឌវណ ឌនាះ ឌធ្វើ ឲ្យ មន 

អារម្មណ៍ ថា  វពថិសថិដ្ឋ ហ្ក្់ដូចជា ែ្នុំ ក្ំពុង អត ឌៅ ឌលង ឌៅ ្ររិឌវណ 

ខាងឌបរៅ នន បពះវិហ្រ ្ររិសុទ្ធ អដរ ។

អភ្ក្ ទាំងពីរ រ្រស់ ែ្នុំ ឌពញ ឌដាយ ទរឹក្អភ្ក្ ឌដាយ ឌធ្វើឲ្យ ែ្នុំ បសឌពច 

បសពថិល ។ ែ្នុំ បាន ឌេើញ រូ្រ សំណាក្ មួយ ្រ៉ាុអន្តែ្នុំ មថិន អាច ឌមើល ឌេើញ 

ថា វជារូ្រែ្វី ឌនាះ ឌទ ។ លុះ ែ្នុំ ជូត ទរឹក្ អភ្ក្ ឌចញ ែ្នុំ បាន ឌេើញ ្រុរស 

មនាក្់  នថិង បស្តី មនាក្់ មន ទរឹក្មុែ ឌពារ ឌពញ ឌដាយ ទុក្្ខ បពួយ ។ លុះ ែ្នុំ 

សមលេរឹង ឌមើល កាន់ អត ជថិត ែ្នុំ បាន ឌេើញ រូ្រទារក្មួយ ដាក្់ឌៅ ក្្នុង ្ ្ទូរ 

មួយ អក្្បរ ឌជើង ្រុរសនថិង បស្តី ឌនាះ ។

ទថិដ្ឋភាព ឌនះ  បាន ឌធ្វើ ឲ្យ អារម្មណ៍ រ្រស់ ែ្នុំ ឌពារឌពញ ឌដាយ ៖ 

ឌសចក្្ី ឌោក្ឌៅ កំ្ហរឹង ែំណរគុណ នថិង ឌសចក្្ីែំណរ ។  

ែ្នុំ ចង់ដក្ យក្ ឌចញ ការឈឺចា្រ់ អដល ពួក្ ្ររិសុទ្ធ ទាំងឌនាះ បាន ទទួល 

្រ៉ាុអន្ត ក្្នុងឌពលជា មួយ គ្នា ឌនះ ែ្នុំ ក្៏មន ឌសចក្្ី ែំណរ ចំឌពាះ ែ្វី អដល 

ពួក្គ្ត់ បាន លះ្រង់សបម្រ់ ដំណរឹងលអែ ។

្រុមារ
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ការ ្រឌងៀន នថិង  ការ 
ឌរៀនសូបត ពីដំណរឹងលអែ

បពះនយស៊ូវប្េីស្  េឺជា ប្េូ បនប្ងៀន មានាក់ ដ៏ 

នឆ្ើរ ។ ប្ទង់ រាន ន្វើ ជា េំរូ ដល់ នយើង  

នពល ប្ទង់ « រាន បនប្ងៀន ពួក ប្ស្ី នៅ ក្នុង ចំនោរ 

ហវលូង រនុស្ស និង នោយ ផ្ទាល់ នៅ តារ ផ្លូវ និង នៅ 

ដកបែរនឆ្រសរុប្ទ នៅ មាត់ អ�ដាដូងទឹក និង ក្នុង ផ្ះ របស់ 

ពួកនេ ។ ប្ទង់ រាន បគ្ហាញ នយើង ពី នសចកដីនរតាតា ដល់ 

ពួកនេ នហើយ រាន ពយារាល ពួកនេ និង  សមា�ិក 

ប្េួសារ ពួកនេ » ។ 1

ប្ទង់ រាន បនប្ងៀន ដល់ នាង មាោថា និង មាោរា នហើយ  

« រាន អនញ្ើញ ពួក នេ ឲ្យ កាលយ ជា សិស្សប្ទង់ នហើយ 

ទទួល ទាន នូវ នសចកដីសនង្គ្រាះ ដដល ជា ‹ ចំដ�ក 

៉ោង ល្អ › [ លូកា 10:42 ] ដដល នឹង រិន ប្តូវ ដក 

នចញ ពួកនេ ន�ើយ ។ 2

នៅ ក្នុង បទេរ្ពីរ នៅវ្ងៃ ចុង នប្កាយ របស់ នយើង 

ប្ពះអមាចាស់ រាន ោក់ បញ្ញត្ិ ឲ្យ នយើង  « បនប្ងៀន គានា 

នៅ វិញ នៅ រកនូ វ នគាលលទ្ិ វន នេរ » ( េ. និង ស. 

88:77 ) ។ ចំនោះ ការ បនប្ងៀន និង  ការ នរៀន សូប្ត 

ពីនគាលលទ្ិ ឆ្រិល នអ នអសព្ិន ជាទីប្បឹកសា ទី ពីរ 

ក្នុង េ�ៈប្បធាន អង្គការ បឋរ សិកសា ទូនៅរាន មាន 

ប្បសាសន៍ ថា « ការនរៀន សូប្ត នដើរបែី យល់ ដឹង ឲ្យ រាន 

នពញ នលញពី នគាលលទ្ិ វន ដំ�ឹងល្អ  េឺជា ដំន�ើរ 

ការ រួយវន �ីវិត នហើយ វា នកើត ន�ើង ‹ រួយ បនាទាត់ 

រដងៗ រួយ សិកាខាបទរដងៗ ឯន�ះ បន្ិច ឯនោះ 

បន្ិច › ( នីវហវទី 2 28:30 ) » ។ 3

នៅ នពល នយើងនរៀន សិកសា នហើយ អ្ិសាឋាន នយើង 

នឹង បនប្ងៀន នោយ ប្ពះនចសាដា វនប្ពះវិញ្ញា� បរិសុទ្  

ជា អង្គ ដដល នឹង នាំ សារលិខិត របស់ នយើង « ចូល នៅ 

ក្នុង ចិត្ វនកូននៅ រនុស្ស  [ ទាំង បរុស និង ប្ស្ី ] » 

( នីវហវទី 2 33:1 ) ។

ដចញពបីបពោះ្ម្បីរ

អាលមាោ 17:2–3; 31:5; នគាលលទ្ិ  និង  

នសចកដីសញ្ញា 42:12–13; 84:85

្ំណត់ចំណាំ

 1. Daughters in My Kingdom: The History and 
Work of Relief Society ( ឆ្នាំ 2011 ) ទំព័រ 3 ។

 2. Daughters in My Kingdom ទំព័រទី 4 ។
 3. ដឈរុល នអ. នអសព្ិន « ការបនប្ងៀនកូននៅរបស ់

នយើងឲ្យយល់ » លីអា�ូណា ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2012 ទំព័រ 12 ។
 4. ដស្ពននស៊ីរ ដបុលយូ. ឃឹរបឹល នៅក្នុង Daughters in My 

Kingdom ទំព័រ 50 ។

សូម សិកសា ឯកសារ ឌៃរះ តបកប ឌោ� ក្រអធិសាឋាៃ ឌបើ សមរម្យ សូម ឌធវើ ក្រ ពិភាកសា អំពី ឯកសារ ឌៃរះ ជាមួ� ៃឹង បងបអែលូៃ តស្តី បដល 

អ្ក ឌៅ សួរ សុខទុក្ខ ។ សូម ឌតបើ សំណួរ ទាំងឡា� ឌដើម្ី ជួ� អ្ក ពតងឹង ដល់ បងបអែលូៃ តស្តី របស់ អ្ក ៃិង ឌធវើ ឲ្យ ថានាក់ សម្គម សឌ្ង្ររះ 

ក្លា� ជា បផ្ក មួ� ដ៏ សកម្ម ឌៅក្នុង ជីវិ្ របស់ អ្ក ផ្ទាល់ ។ សតម្ប់ ព័្៌ម្ៃ បបៃ្ថម  សូម ចូល ឌៅ ក្ៃ់ ឌគ�ទំព័រ reliefsociety.
lds.org ។

ដចញពបីប្រវត្ិសាបេ្រ្រេ់ដយើង

ពួក្ ពយាការី រ្រស់ ឌយើង កាល ពី មុនបាន រំឭក្ 

ឌយើង ថា ក្្នុងនាម ជា បស្តី  ឌយើង មន តួនាទី មួយ 

យ៉ាង សំខាន់  ជា បគូ្រឌបងៀន ឌៅ ក្្នុង ្ ្ះ នថិង 

ោសនាចបក្ ។ ឌៅ ក្្នុង អែ ក្្ញា ឆ្នាំ 1979 

ប្រធាន អស្នឌស៊ីរ ដ្រុលយូ េរឹម្ររឹល ( ឆ្នាំ 

1895–1985 ) បាន សុំ ឌយើង ឲ្យ អប្រកាលាយ ជា 

« ្រង្រអែទូន បសីចំឌណះចំណានខាងបពះគម្ីរ » ។ 

ឌោក្ បា ន មន ប្រោសន៍ ថា ៖ « ការ អប្រកាលាយ 

ជា ែ្ក្ ឌចះដរឹងខាង ្រទគម្ីរ គឺ ពុំ អមន្រនាទា្រ្រឌនាថាក្ 

មនុសសេ ដនទឌនាះ ឌទ ្រ៉ាុអន្ត ឌដើម្បី ឌលើក្ ស្លួយ ដល់ ពួក្ 

ឌគ វិញ » ។ ឌៅទី ្រំ្ុត ឌតើ ជន ណា ឌៅ អដល មន 

ឌសចក្្ី បតូវ ការ ឌដើម្បី ‹ អស្វង រក្ › ឌសចក្្ីពថិត នន 

ដំណរឹងលអែ ( អដល ពួក្ ឌគ អាច ឌៅ ឌៅ ក្្នុង បគ្ នន 

ឌសចក្្ីបតូវការ រ្រស់ ែលេលួន ) ជាង ការ ឌធ្វើ ជា បស្តី នថិង 

ជា មដាយ អដល ឌធ្វើ ការ ចថិញ្ចរឹម ្រីបាច់ នថិង ការ ្រឌបងៀន 

យ៉ាង ឌបចើន ឌនាះ ? » 4

ឌយើង ទាំងែស់ គ្នា  គឺជា បគូ្រឌបងៀន នថិង ែ្ក្ 

ឌរៀន ។ ឌៅ ឌពល ឌយើង ្រឌបងៀន ឌចញ ពី បពះគម្ីរ 

នថិង  ពី ប្រោសន៍ នន ពួក្ ពយាការី រ្រស់ ឌយើង អដល 

ឌៅ រស់ ឌយើង អាច ជួយ មនុសសេ ដនទ ឲ្យ មក្ រក្ 

បពះបគីស្បាន ។ ឌៅ ឌពល ឌយើង ចូល រួម ចំអណក្ 

ក្្នុងដំឌណើរ ការ ឌរៀន សូបត ឌនះ ឌដាយ សួរ នូវ សំណួរ 

អដល មន ែត្ន័យ រួចឌហើយ ោដា្រ់ ឌនាះ ឌយើង អាច 

អស្វង រក្ ចឌមលេើយ អដល អាច ្រំឌពញ ឌសចក្្ីបតូវ ការ 

ផាទាល់ ែលេលួន រ្រស់ ឌយើង បាន ។

យសច្្ី�ំយនឿក រ្ុមក្ួសារ
ការសយ្គ្ររះ

សារលតិែតិតបយកងៀនសួរសរុែទរុ្្ខ
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យតើែ្នុំអាចយធ្ើអ្ីបាន?

1. ឌតើ ែ្នុំ បតូវ ឌរៀ្រចំែលេលួន  ឌធ្វើ ជា បគូ មនាក្់ដ៏ ប្រនព បាន ឌដា យរឌ្រៀ្រ 

ណា ?

2. ឌតើ ែ្នុំបាន  អចក្ ចាយ ទី្រនាទាល់ រ្រស់ ែ្នុំ  ជាមួយ នរឹង 

្រង្រអែទូ បសីទំាងឡាយ  អដល ែ្នុំ ឌមើល អ� អដរឬឌទ ?
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ឌសៀវឌៅ ក្ំណត់ចំណាំ សន្ថិសីទ អែ ឌមោ ឆ្នាំ 2013
« អ្វី ដែល យ�ើង ជា ព្រះ អម្ចាស់ បាន ម្ន ព្រះ បន្ទូល យោរះ យ�ើង បាន ម្ន បន្ទូល យ�ើ�. . . 
យោរះ យោ� ជា សំយេង របស់ យ�ើង ផ្ទាល់ ឬ ក៏ យោ� សំយេង នន ្ ួក អ្នក បយពរើ របស់ យ�ើង ក្វី  
គឺ ែូច ដែគ្នា » (  គ និង ស 1:38 ) ។

ឌរៀន ឲ្យ ឌចះ 
ឌគ្រពប្រតថិ្រត្តថិ
ឌដាយ ប្រធាន �ូម៉ាស ឌែស ម៉ានសុន

ឌៅ នពល  ខ្នុំ  ្ ំ  ដឹង កដី ន�ើង នា រដូវ នរៅដា រដងៗ ចាប់ 

ពី នដើរ ដខ  កក្កោ រហូត ដល់ នដើរ ដខ  កញ្ញា 

ប្េួសារ របស់ ខ្នុំ រាន សានាក់ នៅ ក្នុង ផ្ះ តូច របស់ នយើង 

នៅ វីវីអាន ផ្ក ក្នុង  ទីប្កុង ប្បូវ៉ូ ខាននញៀន រដ្ឋ 

យូថាហ៍ ។

អំ�នុង នពល វន វ័យ ដដល ឥត ខាវាយខវល់ អវី នសាះ នៅ 

ប្គា ននាះ នៅ ខាននញៀន រិត្ �ិត ស្ិទ្ ខ្នុំ មានាក់ ន្មះ 

ោនី ឡាដសន ដដល ប្េួសារ គាត់ ក៏ មាន ផ្ះ តូច នៅ 

វីវីអាន ផ្ក ផង ដដរ ។ រាល់ វ្ងៃគាត់ និង ខ្នុំនដើរ នលង 

៉ោង សបបាយ នៅ ស្លូច ប្តី នៅ តារ   អូរ និង ទនន្ នដើរ 

នរើស ្ ្ម និង របស់ នផ្សងៗ នទៀត នដើរ កាត់ វប្ព ន�ើង ភ្ំ 

នហើយ សបបាយ ប្េប់ នាទី ជា នរៀង រាល់ វ ង្ៃ ។ 

នា ប្ពឹក រួយ ោនី និង ខ្នុំ រាន សនប្រច ចិត្ ថា 

នយើង ចង់ នរាះ �ំរំ អាំងនភ្ើង នា លាងាច ននាះ ជារួយ 

នឹង រិត្ភក្ិនៅ ខាននញៀន របស់ នយើង ទាំងអស់ ។  

នយើង ប្គាន់ ដត ប្តូវ ការ សមាអាត កដន្ង រួយ នៅ ទីវាល 

�ិត ខាង ននាះ ជា ការនប្សចនដើរបែី �ួប �ុំ គានា ។ ន្ម 

ដដល នៅ នលើ ទី វាល ននាះ សងៃលួត នហើយ នស្កៀប ោស់ 

នា ដខ   រិ្ុនា ដដល ន្វើ ឲ្យ ទី វាល ននាះ រិន សរ ប្បកប 

តារ បំ�ង របស់ នយើង ន�ើយ ។ នយើង រាន ចាប់ នផដើរ 

ដក ន្ម ខ្ពស់ ៗ  នចញ នហើយ នរៀបចំ នដើរបែី �ប្រះ ន្ម ន្វើ 

វា ឲ្យ នៅ ជា តំបន់ រងវង់ រូល ្ ំ រួយ ។ នយើង រាន ទាញ 

កង្នាតាក់ អស់ ពី កមាលំង របស់ ពួក នយើង ប៉ុដន្អវី ដដល 

នយើង ដករាន េឺ រាន ដត ន្ម រួយ វដ តូច ប៉ុនោណះ ។ 

នយើង រាន ដឹង ថា កិច្ការ ននះនឹង ចំោយ នពល នពញ 

នៅនពលអ្នកនមើលស�្និសដីទទូនៅដខនមសាឆ្នាំ2013ន�ើងវិញននាះអ្នកអាចនតបើទំព័រទាំងន�ះ(�ិងនសៀវនៅកំ�្់

ចំណាំស�្និសដីទនៅក្ននុងចបាប់ទស្សនាវែ្ដីនានពលអនា្រ្)នែើម្បដីជួយអ្នកឲ្យសិកសាន�ើយអ�ុវ្្តរាមការបនតងៀ�ថ្ដីៗ

របស់ពួកពយាការី�ិងពួកសាវកទាំងឡាយតពមទាំងអ្នកែឹកនាំសាសនាចតកនផ្សងនទៀ្ដែលនៅរស់។

រួយ វ្ងៃ ដត នយើង អស់ កមាលំង រួច នៅ នហើយ ។ 

នហើយ អវី ដដល ខ្នុំ រាន េិត េឺ ជា ដំនោះ ប្សាយ 

៉ោង ល្អ ដដល វា រាន ផុស ន�ើង ក្នុង េំនិត របស់ 

នក្មង អាយុ ប្រាំ បី ឆ្នាំ ដូច រូប ខ្នុំ ននះ ។ ខ្នុំ រាន និ៉យ 

នៅ ោនី ថា « អវី ដដល នយើង ប្តូវ ន្វើ េឺ ដុត ន្ម 

ននះ នចាល ។ នយើង ប្គាន់ ដតដុ្ន្ម ននាះ ជា រងវង់ 

ប៉ុនោណះ ! » ។ គាត់ យល់ ប្សប ភាលរ នហើយ ខ្នុំ រាន 

រត់ នៅ ផ្ះ តូច របស់ នយើង នដើរបែី យក នឈើ េូស ពីរ បី 

នដើរ ។ 

នបើអ្ក េិត ថា នយើង ប្តូវ រាន អនុញ្ញាត ឲ្យ នប្បើ 

នឈើេូស នៅ អាយុ ប្រាំ បី ឆ្នាំ ននាះ េឺ ខុស នហើយ ខ្នុំ ចង់ 

ប្រាប់ ឲ្យ ចបាស់ ថាទាំង ោនី និង ខ្នុំ នយើង ប្តូវ រាន 

ហារ  រិន ឲ្យ នប្បើ នឈើេូស នោយ គាមន រនុស្ស ្ ំ នៅ �ិត 

ន�ើយ ។ នយើង ទាំង ពីរ នាក់ ប្តូវ រាន ប្ពមាន ដដដលៗ 

អំពី នប្គាះថានាក់ នភ្ើង នឆះ ។ នទាះ ជា ៉ ោង ោ ខ្នុំ ដឹង 

ថា ប្េួសារ ខ្នុំ ទុក នឈើេូស នៅ កដន្ង ោ នហើយ នយើង 

ប្តូវការ នដើរបែី �ប្រះ ន្ម នៅ ទីវាល ននាះ ។ នោយ រិន 

េិត នប្ចើន ខ្នុំ រាន រត់ នៅ ផ្ះ តូច របស់ នយើង នហើយ យក 

នឈើ េូស ពីរបី នដើរ រក ប្ពរ ទាំង នរើលនឆវង សាដាំ ឲ្យ 

ចបាស់ ថា គាមន នរោ នរើល នឃើញ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រាន លាក់ 

នឈើេូស ភាលរ នៅ ក្នុង នហាន៉ោ របស់ ខ្នុំ ។ 

ខ្នុំ រាន រត់ រក រក ោនី វិញ នោយ អរ ថា នៅ ក្នុង 

នហាន៉ោ របស់ ខ្នុំ មាន ដំនោះ ប្សាយ ចំនោះ បញ្ហា 

របស់ នយើង ។ ខ្នុំ រាន នឹក េិត ថា នភ្ើង នឹង នឆះ ប្តឹរ 

ដត ចមាងាយ ដដល នយើង ចង់ រាន នហើយ បនាទាប់ រក នឹង 

ឈប់ នោយ ខ្លួន ឯង ។ 

ខ្នុំ រាន េូស នឈើ េូស នឹង ដុំ ្ ្ម នហើយ រាន ដុត ន្ម 

សងៃលួតនា ដខ រិ្ុនា ឲ្យ នឆះ ន�ើង ។ វា រាន ឆ្បនឆះ 

ដូច ជា ប្�លក់ នឹង សាំង អញ្ឹង ។ ដំបូង ន�ើយ ោនី 

យរឿងទាំងឡា�យចញពីសន្តិសីទ
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សំណួរកតតិរះរិរះ៖

•  ឌតើ ឌហតុែ្វី ឌយើង មន បក្រឹត្យ វិន័យ ?

•  ឌតើ ឌហតុែ្វី វ មន ោរៈសំខាន់ សបម្រ់ ឌយើង ឌដើម្បី 

ឌបជើសឌរើស ឌធ្វើ ត្ម បក្រឹត្យវិន័យ រ្រស់ បពះ ?

•  ឌតើ បពះឌយស៊ូវបគីស្ បាន ឌធ្វើ ជា គំរូ នន 

ការឌគ្រពប្រតថិ្រត្តថិ ឲ្យ ឌយើង ត្ម រឌ្រៀ្រណា ?

សូម ពថិចារណា ឌដាយ សរឌសរ គំនថិត រ្រស់ ែ្ក្ ឌៅ ក្្នុង 

ឌសៀវឌៅ ក្ំណត់ ឌហតុ រ្រស់ ែ្ក្ ឬ ពថិភាក្សា ែំពី គំនថិតទាំង 

ឌនាះ ជាមួយ មនុសសេ ដនទឌទៀត ។

ធនធាន ្រអន្ម ឌៅឌលើ ប្រធាន្រទ ឌនះ មន ៖ នោលការ�៍

ទាំងឡាយន�ែំ�ឹងល្អ ( ឆ្នាំ 2009 ) « ការឌគ្រពប្រតថិ្រត្តថិ » ទំព័រ 

200–206 « ការឌគ្រពប្រតថិ្រត្តថិ » ឌៅ ក្្នុង Gospel Topics ឌលើ 

ឌគហទំព័រ LDS.org  �ី �ត បគីស្តទូហ្វឺសថិន « ែំណាច នន ឌសចក្្ី 

ស្ញា » Liahona នថិង Ensign អែ ឧសភា ឆ្នាំ 2009 ទំព័រ 

19–23 ។

និង ខ្នុំ សបបាយ ចិត្ នពល នយើង នរើល នឃើញ ន្ម នឆះ 

អស់ ប៉ុដន្ ភាលរ ននាះ នយើង នឃើញ ថា នភ្ើង ពុំ រលត់ 

នោយ ខ្លួន វា នទ ។ នយើង ភ័យ តក់ ស្នុត នៅ នពល នយើង 

ដឹង ថា នយើង ពុំ អាច ពន្ត់ វា រាន ននាះ ។ អោដាត នភ្ើង 

សននាធោសនៅធោ រាន ចាប់ នផដើរ នឆះ រាល ន�ើង នៅ ដល់ 

ន�ើង ភ្ំ ដុត បំផ្លញ នដើរ ប្សល់ និង អវីៗ នផ្សង នទៀត 

ដដល នៅ តារ ផ្លូវននាះ ។ 

ទីបំផុត នយើង គាមន �នប្រើសនប្រៅ ពី រត់ នៅ នៅ នេ 

ឲ្យ �ួយ ននាះ នទ ។ រិន យូរ ប៉ុនាមន បុរស និង ប្ស្ី 

ដដល នៅ វីវីអាន ផ្ក ទាំង អស់ រាន រត់ នៅ រក យក 

រាវ ទទឹក វាយ ពន្ត់ អោដាតនភ្ើង ។ បនាទាប់ ពី រយៈ 

នពល បី បួន នមាោង នប្កាយ រក រនងើក នភ្ើង ចុង នប្កាយ ប្តូវ 

រាន រលត់ ។ នដើរ ប្សល់ ចាស់ ៗ  ជានប្ចើន ក៏ ដូច ជា ផ្ះ 

ជានប្ចើន ខ្ង ប្តូវ រាន សនង្គ្រាះ ពី អោដាត នភ្ើ ង ដដល 

នៅ �ិតដល់ ផង ដដរ ។ 

ោនី និង ខ្នុំ រាន នរៀន នូវ នរនរៀន ពិរាកៗ ជានប្ចើន 

ពាក្យព្យាករ
ចំពពាះសមាជិក
ជាអ្នកផ្សព្្វផសាយ
សាសនាទាំងឡាយ
« ែ្នុំ សនយា នរឹង ែ្ក្ ថា កាល អដល ែ្ក្ ែធថិោឋាន ឌដើម្បី 

ដរឹង ថា បតូវ នថិយយ ជា មួយ នរណា ឌនាះ ឌ្មះ នថិង 

មុែ មត់ ឌគ នរឹង ចូល ក្្នុង គំនថិត ែ្ក្ ។ ពាក្្យ អដល បតូវ 

នថិយយ នរឹង ្ ្ល់ ឲ្យ ឌៅ បគ្ អដល ែ្ក្ បតូវការ ឌនាះ 

ឯង ។ ឱកាស នរឹង មន ដល់ ែ្ក្ ។ ជំឌនឿ នរឹង ឈ្ះ 

ឌលើ ការសងសេ័យ ឌហើយ បពះែមចាស់ នរឹង ប្រទាន ពរ ែ្ក្ 

នូវ ែព្ទូតឌហតុ ផាទាល់ ែលេលួន ែ្ក្ » ។

ដអលយឌើរដនលអតិលអាន់យឌើរសតិនថន្ ូរ៉រុមថនពួ្សាវ្ែប់ពីរ
នា្់«វជាអព្លូតយេតរុមួ�»LiahonaនតិងEnsignដែ
ឧសភាឆ្នាំ2013ទំព័រ79។

ប៉ុដន្ ជា នរនរៀន សំខាន់នា ប្គា ននាះ—ដផ្ក ដដល សំខាន់ 

េឺ សារៈសំខាន់ វន ការ នគារព ប្បតិបត្ិ ។

មាន ចបាប់ និង ប្កឹត្យប្ករ នដើរបែី �ួយ នយើង ឲ្យ 

ប្រាកដ ថា មាន សុវត្ិភាព ខាង រូបកាយ ។ ក៏ ដូច ជា 

ប្ពះអមាចាស់ រាន ប្បទាន ការ ដ�នាំ និង បទបញ្ញតិ្ 

នដើរបែី �ួយ នយើង ឲ្យ ប្រាកដ ថា មាន សុវត្ិភាព ខាង 

វិញ្ញា� នដើរបែី នយើង អាច បត់ ចង្កលូត នោយ នជាេ�័យ 

នៅ ក្នុង �ីវិត រដរង សាលប់ ដដល ប្បកប នោយ នប្គាះ ថានាក់ 

ននះ នហើយ ប្ត�ប់ នៅ �ួប ប្ពះវរបិតាសួេ៌ នយើង វិញ នៅ 

ទីបំផុត ។ ◼

យចញពី«ការយគ្រពកបតតិបត្តិនាំម្នូវពរ�័�»Liahonaនតិង
Ensignដែឧសភាឆ្នាំ2013ទំព័រ89–90។
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សាថានភាពអ្្ផ្សព្ផសា�សាសនា្ តិតកតឹមសន្តិសីទទូយៅដែយមសា

ចំនួន ពួក្ ែ្ក្ ្ សេព្វ្សាយ ោសនា ្រច្ចនុ្រ្បន្ អដល ក្ំពុង ្រឌបមើ ឌ្រសក្ក្ម្មទាំងឡាយ 65,634 នាក្់

ចំនួន យុវជន នថិង យុវនារី អដល បាន ទទួល ការឌៅ ្រឌបមើ ឌ្រសក្ក្ម្ម រ្រស់ ពួក្ឌគ 

្រ៉ាុអន្តឌៅ មថិន ទាន់ ចូល ឌៅ មជ្ឈមណ្ឌល ្រំពាក្់្ំរ្រ៉ាន់ ែ្ក្្សេព្វ្សាយ ោសនា ឌៅ ឌឡើយ

ឌបចើន ជាង 

20,000 នាក្់

ចំនួន យុវជន នថិង យុវនារី ្រច្ចនុ្រ្បន្ អដល ក្ំពុង ស្ថិត ក្្នុង ដំឌណើរការ 

សមភាស ជាមួយ ្រ៊ីសសេព នថិង ប្រធានឌស្តក្រ្រស់ ពួក្ឌគ

ឌបចើន ជាង 

6,000 នាក្់

ចំនួន ឌ្រសក្ក្ម្ម �្មី អដល បាន ្រឌង្កើត ឌឡើង 58 ឌ្រសក្ក្ម្ម

ម្ពីកបធាន្ូមា៉ាសយអសម៉ានសរុន«សូមសាវា្មន៍ម្កាន់សន្តិសីទ»LiahonaនតិងEnsignដែឧសភាឆ្នាំ2013ទំព័រ5។
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រក ការ បំផុស េំនិត ពី ប្ពះអមាចាស់ ។ ប្បធាន ហិនរី ប៊ី. 

អាវរិង ជា ទីប្បឹកសា ទីរួយ ក្នុង េ�ៈប្បធានទីរួយ 

រាន ពន្យល់ថា « អ្ក ប្តូវរាន នៅ នោយ ប្ពះ » ។ 

« ប្ពះអមាចាស់ សារាល់ អ្ក ។ ប្ទង់ សារាល់ អ្ក ដដល ប្ទង់ 

ចង់ឲ្យ បនប្រើ  នៅ ក្នុង ប្េប់តួនាទី ក្នុង សាសនាចប្ក 

របស់ ប្ទង់ ។ ប្ទង់ រាន នរើស អ្ក » ។ 2

នៅក្នុង ការ នៅ របស់ នយើង នយើង ជា អ្កតំោង 

ដល់ ប្ពះអមាចាស់ នហើយ កិច្ការ ដដល នយើង ន្វើរិន 

ថា  វាហាក់ ដូច តូច៉ោង ោ ននាះ នទ វា មាន តវរ្ 

ដ៏ នៅ អស់កលបែ ជានិច្ ។ ឧទាហរ�៍ ឥទ្ិពល វន 

ប្េូបនប្ងៀន ថានាក់ កុមារ មានាក់  ដដល មាន ការ លះបង់ 

ខ្ពស់  អាច បំផុស េំនិត កុមារ មានាក់ ឲ្យ បនប្រើ នបសកករ្ម 

នៅ វ្ងៃ ោ រួយពុំ ខាន ន�ើយ ។ ឬ ការ រាក់ទាក់ 

ដ៏ស្ិទ្សានាល របស់ អ្ក នាំ នភ្ៀវ មានាក់  អាច�ួយ 

សមា�ិក មានាក់ ដដល �ួប ភាព ស្មនុេសាមញឲ្យ ទទួល  

រាន នូវ អាររ្ម�៍ វន  ការ សាវាេរន៍ នៅ ឯ ប្ពះវិហារ ។

ប្ពះអមាចាស់ នឹង �ួយ នយើង ក្នុង ការ នៅ បនប្រើ របស់ 

នយើង ជា ពិនសស នពល នយើង ទទួល អាររ្ម�៍ ថា ប្តូវ 

សមា�ិក សាសនាចប្ក ភាេនប្ចើន   

នឹង មាន ឱកាស ៉ ោង នប្ចើន នដើរបែី ទទួលរាន  

« ការនៅ បនប្រើ » រួយ—ជា ការ ចាត់តាំង ឲ្យ បនប្រើ ។ 

ប្បធាន ដអ៊សរា៉ ថាហវ ដប៊នសឹន ( ឆ្នាំ 1899–1994 ) 

រាន មាន ប្បសាសន៍ ថា « ប្ពះអមាចាស់រំពឹងទុក 

ថា  នយើង មានាក់ៗ មាន នូវ ការ នៅ បនប្រើ រួយ ក្នុង 

សាសនាចប្ក របស់ ប្ទង់ នដើរបែី ឲ្យ រនុស្ស ដវទនទៀត 

អាច ទទួល រាន ពរ�័យ តាររយៈ នទពនកាសល្យ  និង  

អានុភាព របស់ នយើង » ។ 1

បោដា អ្ក ដឹកនាំ សាសនាចប្ក ដដល រាន ទទួល 

ការ នៅ បនប្រើ ពឹងដផ្អក នៅ នលើ សមា�ិក នផ្សងនទៀត 

នដើរបែី ទទួល យក និង បំនពញ ការ នៅ ទាំងឡាយ 

ដដល ពួកនេ ប្តូវ រាន ផដល់ ឲ្យ ។ ការ នៅ បនប្រើ ្ ្មី 

និរួយៗ េឺជា ឱកាស រួយ នដើរបែី បនប្រើ និង រីកចនប្រើន 

នហើយ វា េបបែី ប្តូវ រាន ចាប់នផដើរ ន�ើង នោយ ភាព 

រាបទាប និង  ប្បកប នោយ ការ អ្ិសាឋាន ។ ការ នៅ 

ឲ្យ បនប្រើ ក្នុង សាសនាចប្ក  ប្តូ វ រាន ផដល់ ឲ្យ នោយ ពួក 

អ្ក ដឹកនាំ បពវ�ិតភាព បនាទាប់ ពី ពួកគាត់ រាន ដសវង 

ជន អដល បពះែមចាស់ ឌៅ  
 បទង់ នរឹង ប្រទាន  លទ្ធភាព ឲ្យ 

អ្ីដែលយ�ើងយ�ឿ

សូមយធ្ើឲ្យអស់លទ្ធភាពរបស់អ្្

« ែំណាច រ្រស់ ែ្ក្  នរឹង បតូវ បានគុណ ្រអន្មឌទៀត យ៉ាងឌលើសល្់រ ឌដាយ បពះែមចាស់ ។ ែ្វី អដល បទង់ សុំ  គឺ ថា ឲ្យ 

ែ្ក្ឌធ្វើ ឲ្យ ែស់ លទ្ធភាព  នថិង  ែស់ ពី ដួងចថិត្ត រ្រស់ ែ្ក្ ។ ឌធ្វើ វ ឌដាយ រីក្រយ នថិង  ឌដាយ ការ ែធថិោឋាន នន ឌសចក្្ី ជំឌនឿ ។ 

បពះវរ្រថិត្ នថិង បពះរជ្រុបត្ ជាទីបសឡាញ់ រ្រស់ បទង់  នរឹ ង្រញជទូន បពះវិ្ញាណ ្ររិសុទ្ធ ឲ្យ ឌធ្វើ ជា នដគូ រ្រស់ ែ្ក្  ឌដើម្បី ដរឹក្នាំ 

ែ្ក្ ។ ក្ថិច្ចែថិតែំ រ្រស់ ែ្ក្  នរឹង បតូវ បាន តឌម្កើង ឌឡើង ក្្នុងជីវិតមនុសសេ អដល ែ្ក្ ្រឌបមើ » ។

កបធានេតិនរីប៊មី.អាវរិងទីកបឹ្សាទីមួ�្ ្នុង្ ណចៈកបធានទីមួ�«Rise to Your Call»Liahonaដែវិច្តិកាឆ្នាំ2002ទំព័រ76។

រានហ៊ុរព័ទ្នោយ ទំនួល ខុស ប្តូវ ទាំងឡាយ ននាះ ។ 

នៅ នពល នយើង អ្ិសាឋាន ដល់ ប្ពះវរបិតា សួេ៌ សប្មាប់ 

ការ ដឹកនាំ ប្ទង់ នឹង ដឹកនាំ នយើង តាររយៈ ការ បំផុស 

េំនិត នហើយ និង ប្បទាន ពរ នយើង ឲ្យ ន្វើ ការ បនប្រើ រាន 

៉ោង ល្អ ។ ប្ពះអមាចាស់ �ួយ ដល់ �ន ទាំងឡាយ 

ដដល បនប្រើ ប្ទង់ នហើយ ប្ទង់ នឹង បដន្រ ប្ពះនចសាតា របស់ 

ប្ទង់ ដល់ កិច្ ខិត ខំ របស់ ពួកនេ ( សូរ នរើល េ. និង 

ស. 84:88 ) ។ ដូច ដដល ប្បធាន ្ូមាោស នអស. 

រ៉នសុន រាន សនយា ថា « នពល នយើង ស្ិត នៅ ក្នុង 

កិច្ការ របស់ ប្ពះអមាចាស់ នយើង នឹង ទទួល រាន �ំនួយ 

ពី ប្ពះអមាចាស់ ។ សូរ ចងចាំ ថា �ន ដដល ប្ពះអមាចាស់ 

នៅ  ប្ទង់ នឹង ប្បទាន  លទ្ភាព ឲ្យ » ។ 3

នៅ នពល នយើង ន្វើ តារ េំរូ  វន ការ បនប្រើ របស់ 

ប្ពះអមាចាស់ នហើយ បំនពញ ការ នៅ បនប្រើ របស់ នយើង 

នោយ  នគារពតារ ននាះ �ីវិត របស់ នយើង នឹង រាន 

ទទួល ពរ �័យ នហើយ នយើង អាច ដប្បកាលយ  កាន់ ដត 

ដូច ជា ប្ពះ ( សូរនរើលររ៉ូវ� 7:48, េ. និង ស. 

106:3 ) ។ ◼
្ំណត់ចំណាំ

 1. ដអ៊សរា៉ ថាហវ ដប៊នសឹន នៅ ក្នុងនឌៀន្ើរ នអសវ. អុ�ដូហវ « Lift 
Where You Stand » Liahona ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2008  
ទំព័រ 54 ។

 2. ហិនរី ប៊ី. អាវរិង «Rise to Your Call» Liahona  
ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2002 ទំព័រ 76 ។

 3. ្ូមាោស នអស. រ៉នសុន « Duty Calls » Liahona  
ដខ កក្កោ ឆ្នាំ 1996 ទំព័រ 42 ។
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នយើងពុំដម�ដសវែងរកការនៅឬក៏

បែិនសធែល់ការនៅដែលមករាមរយៈ

សិទ្ធិអំណាចបពវែជិ្ភាពែ៏ត្ឹមត្ូវ

ននាះន�ើយ។(សូមនមើលម៉ូនស

6:31—32)។

រាល់ការនៅទាំងឡាយ្រឺម្�សារៈសំខា�់នស្ើោនា។

សាសនាចតកន�ះត្ូវការពួកអ្នកែឹកនាំសតម្ប់ថានាក់

កុម្រែូចោនា�ឹងការត្ូវការតបធា�សម្្រមសង្គមសន្គ្រះ

ផងដែរ(សូមនមើលកូរិ�ថូសទដី112:14–18)។

រឌ្រៀ្រដែលនយើងបនតមើ្រឺម្�សារៈសំខា�់នលើសពដី

ទីក្អនលេង  ដែលនយើងបនតមើ។

ដយើងអាចយកក្បួៃខ្នាតដេៀវដៅបែនាំការប្ររឹកសារ្រេ់អ្ក�រឹកនាំ

សាេនាចបកៃិងធៃធាៃដផ្សងដទៀតដ�ើម្បីដៅ្រដបងៀៃខ្បួៃដយើង

អំពបីទំៃរួលខុេបតូវរ្រេ់ដយើងៃិងដ�ើម្បីជរួយដ្្ើយេំែួរនានា។

ការបំនពញ�ូវការនៅ

បនតមើរបស់នយើងនាំមក

�ូវពរជ័យ�ិងនសចក្ដី

អំ�រ(សូមនមើល

ម្៉ាថាយ25:23)។

នៅនពលនយើងកំពុងជួយែល់

កិច្ការរបស់តពះអម្ចាស់នយើង

អាចអធិសាឋា�សុំ�ិងទទួល

ជំ�ួយរបស់តទង់(សូមនមើល

្រ.�ិងស.84:88)។

ការយ្្ើ�នឹងសំណួរទាំងឡា�
យេតរុអ្ីបានជាសាសនាចក្របស់អ្្មានបព្�តិតដែលមតិនបានទទួលកបា្់ដែ?

ត្ំង ពីដំ្រូង មក្ បពះែមចាស់ បាន ឌៅ ពួក្ សថិសសេ រ្រស់ បទង់ ឌចញ ពីចំឌណាម មនុសសេ 

ោមញ្ ធម្មត្ អដល មន ្រទពថិឌោធន៍ ែុសៗ ពីគ្នា ។ ពួក្ឌគ បាន ្រឌបមើ ឌដាយ ្ ុស ឌចញ 

ពី ឌសចក្្ីបសឡាញ់ចំឌពាះ បពះែមចាស់ នថិង  ដល់ មនុសសេ ដនទឌទៀត ។ ឧទាហរណ៍ ឌៅ ក្្នុង 

បពះគម្ីរ មរមន ពយាការី អាលម៉ា បាន ឌបជើសឌរើស ពួក្ ែ្ក្ដរឹក្នាំ ្រព្វជថិតភាព ឌហើយបាន « ្រ្ជា 

ដល់ ពួក្ឌគ . . . [ ឲ្យ ] ឌធ្វើ ការ ឌដាយ នដ រ្រស់ែលេលួន ផាទាល់ ឌដើម្បីចថិញ្ចរឹម ជីវិត ។ . . .

« ឌហើយ ពួក្ សង្  មថិន បតូវ ពរឹង អ្អែក្ ឌៅ ឌលើ ប្រជា ជន ក្្នុង ការ ចថិញ្ចរឹម ជីវិត ឌទ ្រ៉ាុអន្ត ពួក្ឌគបតូវ 

ឌធ្វើ ការ ឌដើម្បី ទទួល បពះគុណ នន បពះ » ( ម៉ាូោយ 18:24, 26 សូមឌមើល ្ ង អដរ នីនហ្វទី 2 

26:29–31, មបត្នន ឌសចក្្ី ជំឌនឿ 1:5 ) ។

ដូចគ្នា នរឹង ជំនាន់ រ្រស់ ឌយើង ្ ងអដរ ការ ឌៅ ឲ្យ ្រឌបមើ មួយ ្ ្ល់ ឲ្យ ឌយើង នូវ ឱកាស  ឌដើម្បី 

ជួយ មនុសសេ  ដនទ ឌហើយ ឌដើម្បី ែភថិវ�្ឍ នថិង អចក្ចាយ ឌទពឌកាសល្យ នថិង ែំឌណាយទាន ខាង 

វិ្ញាណ រ្រស់ ឌយើង ។ ឌយើង បតូវ បាន ត្រ ស្ង ឌដាយ ពរជ័យ ទាំងឡាយ យ៉ាង ឌពញ ឌលញ ពី 

បពះែមចាស់  ចំឌពាះ ការ ្រឌបមើ រ្រស់ ឌយើង ។រច
នា

 រូ្រ
ភា

ព
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យោ�កាស៊មីក្ូនតិន

ោវារី របស់ ខ្នុំជា រនុស្ស ្ ្ង់ នហើយ 

មាន ការ លះបង់ ៉ ោង ប្ជាលនប្រៅ 

ចំនោះដំ�ឹងល្អ ។ នទាះជា ៉ ោង ោ កដី តាររយៈ 

ការលំរាក ក្នុង ការ សាដាប់ យល់ ក្នុង ការ ប្ប�ុំ 

សាសនាចប្ក នរៀងរាល់ សរាដាហ៍ អស់ រយៈនពល ជា 

នប្ចើន ឆ្នាំ រាន ន្វើ ឲ្យ គាត់ ពុំ មាន បំ�ង នដើរបែី ចូល រួរ 

ការ ប្ប�ុំ បពវ�ិតភាព និងការ ចាក់ផសាយ នានា បដន្រ 

នទៀត ន�ើយ ។ ខ�ៈដដល សមា�ិក ក្នុង វួដ នយើង 

មាន ភាព រាក់ទាក់ នហើយ នលើកទឹកចិត្ ប៉ុដន្ ការ 

ខវះខាត របស់ ពួកនេ ក្នុង ការ យល់ដឹង  ពី �ំនួយ ខាង 

ដផ្ក បនច្កនទស ដដល គាត់ ប្តូវ ការ  នដើរបែី ចូល រួរ ក្នុង 

ការ ប្ប�ុំ នានា ជានរឿយៗ រាន ន្វើ ឲ្យ សាវារី ខ្នុំ មាន ភាព 

ឯកនកា និង រសាយ ចិត្ ។

នយើង ជា សមា�ិក ្ ្មី ក្នុង វួដ របស់ នយើង នហើយ 

វា នពល នវលា សប្មាប់ សន្ិសីទ ទូនៅ ។ សាវារី 

ខ្នុំរាន នរៀប ចំ ខ្លូន នៅ ការ ប្ប�ុំ បពវ�ិតភាព ទូនៅ 

ទាំង រិន នពញ ចិត្ នោយ េិត ក្នុង ចិត្ ថា  នតើ គាត់ 

នឹង �ួប បញ្ហាអវី ខ្ះ នៅ នពលគាត់ ពយា៉រ នរើល 

ការ ចាក់ផសាយ ននាះ ។ នពល គាត់ រក ដល់  គាត់ 

រាន ដឹង ថា គាមន នរោ មានាក់ នចះ ពី រនបៀប ោក់ អក្សរ 

សប្មាប់ រនុស្ស ្ ្ង់ នៅ នលើ ផ្ទាំង ោក់ បញ្ចាំង ដ៏្ំ 

ននាះ ន�ើយ ដូនច្ះ មាន ទូរទស្សន៍ រួយ ប្តូវ រាន នេ 

អូសរក នហើយ ោក់ នៅប្�ុង   ននាះ ។ ប៉ុដន្ វា នៅ 

ដត  មាន នូវ បញ្ហា ដ៏ តូចរួយ ។ វចដន្យដខ្ស នភ្ើងនដើរបែី 

ភាជាប់ នៅ នឹង ទូរទស្សន៍ ននាះ  ប្តូវ រាន នេ យក នៅ នប្បើ 

នោយអនចតនា នដើរបែី ោក់ តនរ្ើង ប្បោប់ បញ្ចាំង  

ននាះ នៅ នហើយ នោយ ន្វើ ឲ្យ ទូរទស្សន៍ នប្បើ ការ អវី 

រិន រាន ទាំងអស់ ។ សាវារី ខ្នុំ នោយ ធាលប់ �ួប ប្បទះ 

នូវ សាថោនភាព ដបប ននះ ពី រុន រក គាត់ រាន នដើរ នៅ 

បោណល័យ នហើយ ដសវងរក ដខ្ស សប្មាប់ ប្បោប់ 

បញ្ចាំង ននាះ ។ បនាទាប់ ពីខំ រក នៅ ក្នុង ប្បអប់ និង ក្នុង 

ទូរ ជា នប្ចើន រក គាត់ រាន រក នឃើញ ដខ្ស ខ្ី ដដល នប្បើ 

សប្មាប់ ប្បោប់ បញ្ចាំង ននាះ ។

នោយ ការ ចាក់ផសាយ�ិត នឹង ចាប់នផដើរ នហើយ 

រនុស្ស ប្េប់គានា មាន ការ ប្ពួយ រាររ្ភ ក្នុង ការ ដកដខ្ស 

នចញ នហើយ ោក់ដខ្ស ្ ្មី ននាះ ចូល ោស់ ។ ដខ្ស 

នភ្ើងដដល សាវារី ខ្នុំ រាន រកនឃើញននាះ  វា មាន ប្បដវង 

ខ្ី នពក  នដើរបែី នៅ នឹង ទូរទស្សន៍ ដដល នៅក្នុង រនទះ 

រុញ ននាះ ដូនច្ះ ទូរទស្សន៍ ននាះ ប្តូវដត នោះ យក រក 

ោក់នៅ នលើ តុរួយ ដដល ទាបជាង ។ គាត់ រាន រុញ 

ប្បអប់ ននាះ នចញ នៅខាង នប្រៅ សាល ប្ប�ុំ នហើយ 

ោក់ ក្នុង បន្ប់ រួយ ដកបែរ ននាះ ។ បនាទាប់ រក គាត់ រាន 

ចាប់នផដើរ នបើក ប្បអប់ ោក់ ទូរទស្សន៍ ននាះ នហើយ  េិត 

ក្នុង ចិត្ ថា នតើ នឹង  មាន នរោ មានាក់ រក �ួយគាត់ 

នលើក វា នចញនទ ។ នៅ នពល ននាះ គាត់ រាន ទទួល 

អាររ្ម�៍ ថា  មាន រនុស្ស មានាក់ រាន នដើរ ចូល រក 

ក្នុង បន្ប់ ននាះ ។ បុរស មានាក់ ននាះ  េឺ ជា ប៊ីស្សព ។ 

ដួងចិត្ របស់ សាវារី ខ្នុំ មានកដី រំនភើប ៉ ោង ខាលំង កាល 

ពួកគាត់ ទាំងពីរ នាក់  រាន នលើក ទូរទស្សន៍ រក ោក់ 

នៅ នលើ តុរួយ ។ សាវារី ខ្នុំ រាន នរៀបចំ ន្វើ ឲ្យ ទូរទស្សន៍ 

មាន ដំន�ើរការ ខ�ៈដដល ប៊ីស្សព យក  នរៅអី រួយ 

នហើយ ោក់ វា នៅ ចំ ពី រុខ កញ្ក់ ទូរទស្សន៍ ននាះ ។

សាវារី ខ្នុំ រាន អរេុ� ដល់ ប៊ីស្សព សប្មាប់ ការ 

ដដល គាត់ រាន �ួយ នហើយ រាន 

ចាប់ វដ គាត់ នហើយ ប៊ីស្សពក៏ 

រាន នដើរ នចញ សំនៅ នៅ រក 

ទាវារ ។ អវី ដដល ន្វើ ឲ្យ 

សាវារី ខ្នុំ  ភាញាក់នផ្អើល 

៉ោង ខាលំង ននាះ េឺ 

ថា ប៊ីស្សពរាន នដើរ 

នចញ នៅកដន្ង មាន 

ការបយកមើយៅ្្នុងសាសនាចក្

នរៅអីនប្ចើន រាន ោក់ ដផ្អក នឹង �ញ្ជាំង ។ គាត់ រាន 

យក នរៅអី រួយ  រក អង្គនុយ ដកបែរ សាវារី ខ្នុំ ។ ពួកគាត់ 

ទាំងពីរ  រាន អង្គនុយ ដកបែរ គានា រហូត ដល់ ការ ប្ប�ុំ ននាះ 

ចប់ ។

សពវវ្ងៃ ននះ សាវារី ខ្នុំ រាន ចូល រួរ ការ ប្ប�ុំ របស់ 

ខ្លួន ៉ ោងរីករាយ ។ ទនងវើ ដ៏ សារញ្ញ វន សោដាន 

ចិត្ របស់ ប៊ីស្សព  រាន នលើក ករ្ពស់ ដល់ វិញ្ញា� 

របស់ សាវារី ខ្នុំ នហើយបោដាល ឲ្យ ការ ដឹងេុ� រាន 

ប្ជាប ចូល នៅ ក្នុង ដួង ចិត្ របស់ គាត់ ។ ខ�ៈ ដដល 

បញ្ហា រួយ ចំនួន នៅ ដត នកើត មាន ន�ើងកដី ដត គាត់ពុំ 

ទទួល អាររ្ម�៍ ថាឯនកា និង ខវះការ រាប់ អាន នទៀត 

ន�ើយ ។ ទស្សនៈ របស់ សាវារី ខ្នុំ  រាន ផ្លស់បដលូរជានរៀង 

រហូតតាររយៈ ទនងវើ ដដល មាន ការ បំផុសេំនិត វន អ្ក 

េគ្វាល មានាក់ របស់ ប្ពះប្េីស្ ។ ◼

អ្ក ៃិពៃ្ធ រស់ ឌៅ មិសស៊ីស៊ីពី ស.រ.អា. ។
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សបម្រ់ ព័ត៌មនស្ីពី ធនធាន អដល មន សបម្រ់ 

ជនពថិការ សូម ចូល ឌៅ កាន់ disabilities.lds 

.org ។

ទូរទសសេន៍ នថិងវិ្ញាណ មួយ អដល ្រំ្ុស គំនថិត
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ភាពនសាមះប្តង់ និង សច្្រ៌ « តប្រូវ ឲ្យ បុេ្គល 

មានាក់ ន្វើ ឬ  និ៉យ នូវ នរឿង ដដល ប្តឹរប្តូវ 

ជានិច្ រិនថាស្ិត ក្នុង កាលៈនទសៈ ឬ  រនុស្សដវទ 

េិត ដបបោ ននាះ នទ » ននះជា ប្បសាសន៍ របស់ 

ដអលនឌើរ ប្េីស្លូដហវល ហ្គលូលឌិន �ុញ្ញ័រ ។ វន 

ពួកចិតសិប នាក់ ក្នុង អត្បទ រួយ  នៅ ទំព័រ 48–49 

វន ការ នចញ ផសាយ សប្មាប់ ដខ ននះ ។

អត្បទ ននះ  នលើក ន�ើង ពី ប្ពឹតិ្ការ�៍ រួយ ក្នុង 

ឆ្ក�ីវិត របស់ ដអលនឌើរ យូ៉ដសប បី៊. វឺុតលីន ( ឆ្នាំ 

1917 –2008 )  វន កូរុ៉រ វន ពួក សាវកដប់ពីរ នាក់ ។ 

នពល នលាក នៅ ជា និសិ្សតរហាវិទយាល័ យ មានាក់ 

ដអលនឌើរ វឺុតលីន រាន នលង ក្នុង ការ ប្បកួត ដន�តាើរ 

ន�ើងឯក រួយ សប្មាប់ កីឡា រាល់ឱប របស់ អានររិក ។ 

នលាក ប្តូវ រាន នេ នរាះ រាល់ឲ្យ នហើយ រានហក់នៅ 

រុខ បុ៉ដន្នៅ ខវះ ដត  5 ស.រ. បុ៉នោណះ នឹង ដល់ ដខ្ស 

បនាទាត់ ពិន្នុ នហើយ ។ ខ�ៈ ដដល មាន កីឡាករ ជានប្ចើន  

រាន នំា គានា រក �ិះសង្កត់ នលើ នលាក ជាជាង ការ រុញ 

រាល់ននាះ ឲ្យ រំកិល នៅ រុខ នលាក រាន នឹក ចំា ពី ោក្យ 

សរដ ីមាដាយ របស់ នលាក ថា  ឲ្យ នលាកប្តូវ ន វ្ើ នរឿង ដដល 

ប្តឹរប្តូវ ជានិច្ ។ នលាក ទុក រាល់ នៅ កដន្ង  ដដដល ។

រួរ គានា ជារួយ ឧទាហរ�៍ ផ្ទាល់ របស់ អ្ក 

ន៉បល់ ខាងនប្ការ ននះ អាច �ួយ  បនប្ងៀន ដល់ 

កូននៅ អ្ក ពី នគាលការ�៍ វន ដំ�ឹងល្អ ទាំងននះ ។

យោបល់ទាំងឡា�សកមាប់បយកងៀន�រុវវ័�

•  សូរអានជារួយយុវវ័យរបស់

អ្កនៅដផ្កភាពនសាមះប្តង់ និង 

សច្្រ៌ក្នុងកូននសៀវនៅឌដើម្ី 

កម្លាំងនៃ�ុវជៃ ។ ពិភាកសា ពី ពរ�័យ វន ភាព 

នសាមះប្តង់ និង សច្្រ៌ ។

•  ពិចារោ ក្នុង ការ សុំ ឲ្យ យុវវ័យ របស់ អ្ក�ួយ 

នរៀបចំ សំ�ួរ រួយពី  « នតើ អ្ក នឹង ន្វើ អវីខ្ះ ? » 

ភាពឌោមះបតង់ នថិងសច្ចធម៌

ការបយកងៀនដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ

បទ្ម្ពីរពីភាពយសាមរះកតង់
នតិងសច្ធម៌

យ៉ាូ្រ 27:4–5

សុភាសថិត 20:7

ឌពបតុសទី 1 2:12

អាលម៉ា 53:20

ឌគ្លលទ្ធថិ  នថិង  ឌសចក្្ីស្ញា 
124:15

មបត្ននឌសចក្្ីជំឌនឿ 1:13
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លំហាត់ សប្មាប់ រាប្តី �ួប�ំុ ប្កុរ ប្េួសារ ។ 

សូរ នប្បើកូននសៀវនៅ ឌដើម្ី កម្លាំង នៃ�ុវជៃ 

ន្វើ ជា នសចកដីដ�នាំ រួយ រួចនហើយ សរនសរ 

នូវ សាថោនភាព នានា  ដដល នឹងផដល់ ឱកាស 

ឲ្យ រនុស្ស មានាក់ សដរដង ភាព នសាមះប្តង់ និង 

សច្្រ៌ ។ នឆ្ើយ សំ�ួរ ននាះ ជា ប្េួសារ 

នហើយ ពិភាកសា ពី លទ្ផល ។

•  ប្បធាន្ូមាោស នអស. រ៉នសុន រាន 

មានប្បសាសន៍ រដងនហើយ រដង នទៀត ពី ភាព 

នសាមះប្តង់ ។ ដសវង រក សារលិខិត រួយ 

របស់នលាក រួចនហើយ ដចកចាយ ជារួយ នឹង 

ប្េួសារ អ្ក ។ ខាងនប្ការ ជា សារលិខិត រួយ 

ចំនួន ៖

«The Prophet Joseph Smith: 
Teacher by Example» Liahona 

ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2005 ទំព័រ 67 ។

«Happiness—the Universal 
Quest» Liahona ដខ រិនា ឆ្នាំ 1996 

ទំព័រ 2 ។

«In Search of an Abundant 
Life» Tambuli ដខ សីហា ឆ្នាំ 1988 

ទំព័រ 2 ។

យោបល់ទាំងឡា�យែើម្បីបយកងៀន្ ូនយៅ

•  សច្្រ៌ រួរបញ្លូល ទាំង ការ មានភាព 

នសាមះប្តង់ នឹង ខ្លួន ឯង ផង ដដរ ។ នដើរបែី បគ្ហាញ 

ពីការ�៍ ននះ សូរ ពិចារោនរៀន នរនរៀន 

សប្មាប់ រាប្តី �ួប�ុំ ប្កុរ ប្េួសារ  នៅ ទីកដន្ង 

ដដល មាន អាហារ ោក់ ចំពី រុខ កូនៗ របស់ 

អ្ក ។ សូរ ប្រាប់ ពួកនេ ថា ពួកនេ រិនអាច 

យក អាហារទាំងននាះ រាន ន�ើយ រហូតដល់ 

អ្ក អនុញ្ញាត ។ រួចនហើយ បិទ ដភ្ក របស់ អ្ក 

ឬ  យក ប្កោត់ រក រុំ ដភ្ក ខ្លួន ឯង នហើយ សួរ 

ថា « នតើ អ្ក អាច ហូប អាហារ ឥ�លូវ ននះ រាន 

នទ នោយសារដត មាោក/រាោ  នរើល រិន នឃើញ ? » 

និ៉យ ពី នរឿង ដ៏សុចរិត ដដល ពួកនេ  អាច ន្វើ 

នពល គាមន នរោ មានាក់ នៅ ឃ្លំ ចាំ នរើល ដូចជា 

ការ អ្ិសាឋាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ សូរ រំឭក ពួកនេ 

ថា ប្ពះវរបិតា សួេ៌ អាច នរើល នឃើញ ពួកនេ 

ជានិច្ ។

•  សូរ ពិចារោ នប្បើ សំ�ួរ ដដល រាន បនង្កើត 

ជារួយ កូន �ំទង់ របស់ អ្ក ( សូរនរើល 

ខាងនលើ ) ឬ  បនង្កើត សំ�ួរ រួយ សរប្ស ប 

នៅនឹង នក្មង តូចៗ ដដល �ួយ ពួកនេ ឲ្យ សារាល់ 

ពីអវីនៅ ដដល នៅ ថា  ភាព នសាមះប្តង់ ឬ ភាព 

រិន នសាមះប្តង់ ។ ចូរ ឲ្យ ពួកនេ ពិភាកសា ពី 

ចនរ្ើយ របស់  ពួកនេ ។ ប្បសិន នបើ អ្ក មាន 

ទាំង កូន�ំទង់ និង កូនតូចៗ ចូរ ពិចារោ ឲ្យ 

កូន�ំទង់ ទាំងននាះ  �ួយ កូន តូចៗ ជារួយ នឹង 

សំ�ួរ ននាះ ។ ◼
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ប្រដហល ជា  12 ឆ្នាំ រុន ខ្នុំ រាន នៅ រស់ នៅ ប្បនទស នប្រៅ 

ជារួយ នឹង ភរិ៉ ប្ពរទាំង កូនប្បុស ទាំង បួន នាក់ 

របស់ ខ្នុំ នោយ ចាក នចញ ពី សាធារ�រដ្ឋ កូនរ៉នៅ 

កាន់ប្បនទស នូដវលនស�ង់ ។ ខ�ៈ ដដល ន្វើ ការ ជា នាយក រង 

មានាក់  នៅ ឯ សាលា នរៀន កូនរ៉ រួយ ក្នុង ប្បនទស នូដវលនស�ង់ ខ្នុំ 

រាន �ួយ �នជាតិ កូនរ៉ ជា នប្ចើន នាក់  ដដល មាន ការ លំរាក សប្រប 

ខ្លួន នៅ នឹង វបបែ្រ៌ ្ ្មី និង ចំនោះ នគាលនន៉រាយ និង និតិវិ្ី 

្្មីៗជានប្ចើន ។ ខ្នុំ ចង់ �ួយ ពួកនេ នហើយ ក៏ ចង់ រួរ ចំដ�ក �ួយ  

ដល់ ប្បនទសនូដវលនស�ង់ ដដរ ដូនច្ះ ខ្នុំ រាន េិត ថា ការ កាលយ ជា 

នរធាវី មានាក់ នឹង កាលយ ជា ផ្លូវ រួយ   នដើរបែី ចង ភាជាប់ប្បជាជាតិ និង 

ប្បនទស ទាំងពីរ ននះ ។ ដូនច្ះ បនាទាប់ ពី ការ អ្ិសាឋាន បញ្ជាក់ 

ចំនោះ ការ សនប្រច របស់ ខ្នុំ រក ខ្នុំ រាន សនប្រច ចិត្ ក្នុង អាយុ 53 

ឆ្នាំ  នដើរបែី ចូល នរៀន នៅ សាលា ចបាប់ ។

ខ្នុំ រាន ដឹង  ថា វា នឹង មាន ការ លំរាក ៉ ោង ខាលំង ។ ប៉ុដន្ នពល 

ខ្នុំ រាន ទទួល នសៀវនៅ នរនរៀន ខ្នុំ រាន ដឹង ថា វា ពិរាក ជាង អវី ដដល 

ខ្នុំ រាន រំពឹង ទុក នៅ នទៀត ។ នសៀវនៅ នរនរៀន នីរួយៗ មាន កប្មាស់ 

ប្កាស់ នហើយ មាតិកា របស់ វា  េឺ ហួស  ពី ការ យល់ ដឹង របស់ ខ្នុំ នៅ 

នទៀត ។ នទាះ ជា ខ្នុំ ធាលប់ �ួយ បក ដប្ប ពី ភាសា អង់នេ្ស នៅ ភាសា 

កូនរ៉ សប្មាប់ សន្ិសីទទូនៅ  អស់ រយៈនពល ជា ង 10 ឆ្នាំ  នហើយ 

រាន  បញ្ប់ ថានាក់ អនុប�្ិត ដផ្ក ភាសា សាប្ស្ ក្នុង ប្បនទស 

នូដវលនស�ង់ កដី ក៏ ោក្យ ចបាប់ ទាំង ឡាយ ហាក់ ដូច ជា ភាសា 

អង់នេ្ស រួយ នផ្សង នទៀត ដដល ោច់ នោយ ដ�ក ពី គានា ។

នៅ នពល ប្ត�ប់ រក ពីសាលានរៀន វិញ នៅ វ្ងៃ ទីរួយ ខ្នុំ រាន 

ន្វើ ការ េិត ពិចារោ ៉ ោង នប្ចើន ថា នតើ ខ្នុំ េួរ ដត បន្  នទៀត ឬ  ប្តូវ 

បញ្ប់ ពី រុន ខ្នុំ ចាប់ នផដើរ ។ នៅ ក្នុង ប្គា ដ៏ ប្ចបូក ប្ចបល់ ននាះ 

េំនិត រួយ រាន ផុស ន�ើងថា ៖ ខ្នុំ អាច ទទួល រាន នជាេ�័យ 

ប្បសិននបើ ខ្នុំ ពឹង ដផ្អក ទាំងប្សុង នលើ ប្ពះអមាចាស់ ។

នោយ សារ ខ្នុំ ដឹង ថា ប្ពះប្ទង់ មាន ប្ពះ�ន្ម រស់ នហើយ នឆ្ើយ តប 

នឹង ការ អ្ិសាឋាន របស់ នយើង ខ្នុំ រាន ទូល សុំ �ំនួយ ពី ប្ទង់ ។ ខ្នុំ 

រាន ចាំ បទេរ្ពីរ រួយ នៅ ក្នុង ប្ពះេរ្ពីរ បរិសុទ្  ដដល រាន ផដល់ ឲ្យ ខ្នុំ 

នូវ ការ ករសាន្ ចិត្ ដ៏ ្ ំន្ង ៖ « តបែិត ការអវីដដលប្ពះប្ទង់ន្វើពុំរាន 

ននាះគាមននសាះន�ើយ » ( លូកា 1:37 ) ។ បទេរ្ពីរ ននាះ រាន 

ផដល់ កមាលំង ឲ្យ ខ្នុំ នដើរបែីបន្ នរាះ�ំហាន នៅ រុខ នទៀត ។

នៅ នពល ោ ខ្នុំ �ួយ ការ លំរាក ក្នុងការ សិកសា របស់ខ្នុំ 

ប្ពះដតងដត នរៀបចំ ផ្លូវ រួយ ឬ  បញ្លូន ពួក នទវតា— រនុស្ស រក 

�ួយ—នដើរបែី ដឹកនាំ ខ្នុំ ។

មាន វ ង្ៃ រួយ ខ្នុ ំមាន ការ លំរាក ក្នុង ការ បញ្ប់ កិច្ការ សាលា 

រួយ ។ ខ្នុ ំរាន ន វ្ើ អស់ ពីលទ្ភាព របស់ ខ្នុ ំនហើយ បុ៉ដន្ ខ្នុ ំនរើល រិន 

ដឹង ថា នតើ ប្េូចង់ ឲ្យ ពួកនយើង ន វ្ើ អវ ីននាះ នទ ។ លុះ វ ង្ៃ អាទិត្យ រាន 

រក ដល់ ខ្នុ ំរាន ទុក រាល់ ការសិកសា របស់ ខ្នុ ំនៅ មាខាង នហើយ នផ្ដា 

ត សំខាន់ នលើ កិច្ការ  របស់ ខ្នុ ំក្នុង សាសនាចប្ក ។  ក្នុង នារ ជា 

បពោះអម្ចាេ់បាៃប្រទាៃពរ�ល់

្រងប្រុេសាងអម៊ីកហាៃ

រាមរដ្រៀ្រជាដបចើៃដ�ើម្បីជរួយ

ោត់្រញ្ច្រ់ការេិកសាដៅសាលា

ចបា្រ់ក្នុងវ័យ55ឆ្នាំ។

ការែ្វអីដលបពះបទង់ឌធ្វើពំុបានឌនាះគ្មនឌោះឌឡើយ
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ទីប្បឹកសា ជាន់ខ្ពស់ មានាក់ ប្បចំា នស្ក ខ្នុ ំរាន នៅ វួដ ដដល ខ្នុ ំប្តូវរាន 

ចាត់ តំាងឲ្យ និ៉យ ក្នុង ការ ប្ប�ំុ សាប្ការ៉ង់ ។ បនាទាប់ ពី ការ 

ប្ប�ំុ ននាះ មាន បងប្អលូន ប្បុស មានាក់ រាន នដើរ សំនៅ រក រក ខ្នុ ំនហើយ 

និ៉យ ថាគាត់ ធាលប់ នឃើញ ខ្នុ ំនៅ ថានាក់ នរៀន ។ ខ្នុ ំរិន រាន ដឹង 

ថា  គាត់ ជា និសិត្ស ចបាប់ ដដរ ននាះ នទ ។ នៅ នពល គាត់ សួរ ខ្នុំ 

ថា នតើ កិច្ការ សាលា ៉ ោង នរ៉ច នហើយ ខ្នុ ំរាន ប្រាប់ គាត់នោយ 

នសាមះថា ខ្នុ ំកំពុង ដត �ួប បញ្ហា ពិរាក ។ បនាទាប់រក  គាត់ ក៏ រាន 

សំុ រក ផ្ះ របស់ខ្នុ ំនដើរបីែ �ួយ ខ្នុ ំ។ ប្បសិន នបើ ខ្នុរិំន រាន នៅវួដននាះ 

នហើយ �ួប គាត់នទ ននាះ ខ្នុ ំរិនអាច ោក់ កិច្ការ សាលា ទាន់ នពល 

កំ�ត់ ននាះ ន�ើយ ។ គាត់ ជា នទវតា រួយ ដដល ប្ពះរាន បញ្លូន 

រក នដើរបីែ នឆ្ើយ តប នឹង ការ អ្ិសាឋាន របស់ ខ្នុ ំ។

ក្នុង ថានាក់ រួយ ដ៏ លំរាក របស់ខ្នុំ សាប្សាតាចារ្យរាន បនប្ងៀន 

អស់ រយៈ នពល ពីរ នមាោង នោយ គាមន ការ សប្មាក ន�ើយ ។ វា 

ពិរាក ក្នុងការ យល់ ទាំង មាតិកា វន រុខវិជាជា ននាះ  និង ការ នលើក 

ោក់សំន�ង  របស់ ប្េូ បនប្ងៀន នទៀត ដូនច្ះ នោយ រាន ទទួល 

ការ អនុញ្ញាត ខ្នុំ រាន ្ តសំន�ង  របស់គាត់ ទុក សាដាប់ ន�ើង 

វិញ ។ មាន វ្ងៃ រួយ ខ្នុំ រាន ទទួល អ៊ីដរ៉ល រួយ ពី ប្ស្ី មានាក់ ដដល ខ្នុំ 

រិន សារាល់ ។ នាង រាន ដ�នាំ ខ្លួន ឯង ថា  ជា រិត្ រួរ ថានាក់ មានាក់ 

នហើយ រាន សួរ ថា នតើ ខ្នុំ អាច ដចកសំន�ង ដដល ខ្នុំ ្ ត រាន នទ 

ពីនប្ោះនពល ខ្ះ នមាោង ការ គ្រ របស់ នាង ន្វើ ឲ្យ រិនរាន ចូល រួរ 

ក្នុង ថានាក់ ។

ប្រាកដ ោស់ ខ្នុំ រីករាយនឹង ផដល់ ឲ្យ នាង នូវ ការ ្ ត 

សំន�ង ននាះ ។ ខ្នុំ រាន េិត ថាចង់ �ួយ ដល់ នាង ប៉ុដន្ 

រំនពច ននាះ ខ្នុំ រាន ដឹងថា  នាង ជា នទវតា មានាក់ នទៀត ដដល 

ប្ពះ រាន នរៀបចំ នដើរបែី�ួយ ដល់ ខ្នុំ ។ នដើរបែី ប្ប�ង ឲ្យ 

ជាប់រុខវិជាជា ននាះ នយើង ប្តូវន្វើ កិច្ការ សាលា ចំនួន ពីរ នហើយ 

ការលំបា្យធ្ើឲ្យមានការ
រី្ចយកមើន

« ឌយើង អាច នរឹង ជួយ ការ លំបាក្ 

ក្្នុង ការ សឌបមច ឌគ្លឌៅ រ្រស់ 

ឌយើង  ្រ៉ាុអន្ត កាលណា ឌយើង 

ជួ្រការ លំបាក្ កាន់ អតឌបចើន 

ឌនាះ ឌយើង ក្៏ ឌក្ើនតបមថិះ កាន់អត 

ឌបចើន អដរ ។ ក្មលាំង អដល ឌយើង 

ែភថិវ�្ឍ ក្្នុង ការ យក្ ឈ្ះ ឧ្រសគ្គ 

ទាំងឡាយ  នរឹង ឌៅ ជាមួយ ឌយើង 

ដ៏ ឌៅ ែស់ក្ល្បជានថិច្ចតឌៅ » ។

ដអលយឌើរោល្តិនយអ្អូ្ថន្ ូរ៉រុមថន
ពួ្សាវ្ែប់ពីរនា្់នតិងក្ីស្តិនអតិមអូ្ស៍
«Learning and Latter-day 
Saints»Liahonaដែយមសាឆ្នាំ2009
ទំព័រ31។

ប្ប�ងចំនួនបីនមាោង ។ នាង រាន �ួយខ្នុំ បញ្ប់ កិច្ការ 

សាលា ទាំងននាះ និង  នរៀបចំ សប្មាប់ ការ ប្ប�ង ។ ប្បសិន នបើ 

គាមន�ំនួយ ពីនាង នទ ខ្នុំ េិត ថា រិន អាច ប្ប�ង ជាប់ ន�ើយ ។

ជារួយ នឹង ការ លំរាក ក្នុង ការ ជា និសិត្ស មានាក់ ដដល មាន 

វ័យ ចំោស់ នហើយ ពុំ ដរន �នជាតិ នដើរ និ៉យ ភាសា 

អង់នេ្ស ខ្នុំ មាន ទំនួល ខុស ប្តូវ រួយ នផ្សងនទៀត  ដដល ន្វើ 

ឲ្យ ការ លំរាកក្នុងការ បញ្ប់ ការ សិកសា ដផ្ក ននះ ។ ការគ្រ 

ខ្នុំ  កាតពវកិច្ ខ្នុំ ក្នុង សហេរន៍ និង ការ នៅ បនប្រើ របស់ខ្នុំ  ក្នុង 

សាសនាចប្ក  រាន ដក យក នពល នវលា ៉ ោង នប្ចើន ពី ខ្នុំ នហើយ ក៏ 

រាន ពយា៉រ  នដើរបែី ន្វើ នូវ ទំនួល ខុសប្តូវ ដ៏សំខាន់ បំផុត របស់ ខ្នុំ 

ជា សាវារី ឪពុក និង  នលាកតា  នោយ ផដល់ នូវការ នរើល ដ្ដដល 

ពួកនេ ប្តូវការ ។ នពល រិត្ រួរ ការគ្រ មានាក់ របស់ ខ្នុំ  រាន ដឹង ពី 

កិច្ការទាំងអស់   ដដល ខ្នុំ ប្តូវ ន្វើ នប្រៅ ពី ការសិកសា របស់ ខ្នុំ  គាត់ 

រាន និ៉យ ខ្នុំ ននះ  ពិត ឆ្កលួតនហើយ ដដល នរៀន ដផ្ក ចបាប់ ទាំងខ្នុំ 

មាន កាតពវកិច្ ជានប្ចើន ដដល ប្តូវ ន្វើ ននាះ ។ នទាះជា ៉ ោង ោ 

ខ្នុំ ន�ឿជាក់ ថា « ការ ដដល រនុស្សន្វើ រិន នកើត ននាះប្ពះប្ទង់អាច 

នឹង ន្វើនកើត ទាំងអស់ » ( លូកា 18:27 ) ។

ក្នុង វ័យ 55 ឆ្នាំ ខ្នុំ ប្តូវរាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ចូល ក្នុង 

តុលាការ�ំនាន់ ខ្ពស់ នៅ ប្បនទស នូដវលនស�ង់ ក្នុង នារ ជា 

នរធាវីមានាក់ ។ ខ្នុំ មាន អំ�រេុ� ថា នទាះជា មាន ការ លំរាក 

ខាង ភាសា កដី ខ្នុំ រិន ប្តឹរ ដត កាលយ ជា នរធាវី មានាក់ ប៉ុនោណះ នទ ប៉ុដន្ 

ក៏ រាន ទទួល ទីបនាទាល់ រួយ ៉ ោង រឹង មាំ ថា ប្ពះ មាន ប្ពះ�ន្ម 

រស់ នហើយ នឆ្ើយ តប នឹង ការ អ្ិសាឋាន ដ៏ សុចរិត របស់ នយើង ។ ខ្នុំ 

ដឹងថា នោយ មាន នូវ�ំនួយ ពីប្ទង់ ននាះ គាមន អវី ដដល រិន អាច 

សនប្រច រាន ន�ើយ ។ ◼

អ្ក ៃិពៃ្ធ រស់ ឌៅ តបឌទស ៃូបវល ឌសឡង់ ។

ការែ្វអីដលបពះបទង់ឌធ្វើពំុបានឌនាះគ្មនឌោះឌឡើយ
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កាល ពីប៉ុនាមន ឆ្នាំ ដំបូង 

ក្នុង ប្បវត្ិ សាប្ស្ វន 

សាសនាចប្ក វន 

ប្ពះនយស៊ូវប្េីស្ វន ពួក បរិសុទ្ វ្ងៃ 

ចុងនប្កាយ េឺ ជា នពល វន ការ សាក 

លបែង ដ៏ ្ ំ ។ បោដា អ្ក ដឹកនាំ 

ដដលរានឆ្ង ផុត ពី កាល នវលា 

ទាំង ននះ ដូចជា  ប្ពិកហាំ យ៉ង់, 

ហុីនប៊ីរ ស៊ី ឃិរបឹល, យ៉ូហាន 

ន្នលើរ, វិលហវលូឌ វូឌប្ដុពវ, 

�លូដរនសូ ស្លូ និង យ៉ូដសប នអហវ 

ស៊្មី្ ប្បដហល ជា មាន លទ្ភាព  

នដើរបែី ឆ្ង ផុត ពី ការ សាកលបែង  

ដដល នស្ើរ ដតរិន អាច  ប្ទាំប្ទ រាន 

វន ការ នដើរ ឆ្ង កាត់ទីវាល និង  ការ 

សាថោបនា សាសនាចប្ក ក្នុងតំបន់ 

រ៉កេីនមាោន្ិន ។

ខ្នុំ មាន អាររ្ម�៍ ថា ពួក អ្កប្តួសប្តាយ ផ្លូវ ពី �ំនាន់ នដើរ 

នឹង មាន ចិត្ រីករាយ ក្នុង ការនរើល នឃើញ ពី អវីដដល ប្តូវរាន 

សនប្រចន�ើង  ក្នុង ចំនោរ ពួក បរិសុទ្ វ្ងៃ ចុងនប្កាយ ។ 

នយើង �ំោក់ ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ ទាំង ននាះ នប្ចើន ោស់ 

នហើយ នយើង ពុំ ប្តូវ នភ្ច នទ ថា  នជាេ�័យ នៅ សពវវ្ងៃ ននះ  

យោ�ដអលយឌើរអតិម.រ័សរុលបាេ៊ឺែ

នន ក្ូរែុម នន ពួក្ ោវក្ ដ្រ់ ពីរ នាក្់

ឌ�ើង ត្ូវ ឌដើរ រួម គ្នា ក្នុង នាម ជា អ្ក ត្ួស តរា� ផ្លូវ នា បច្ចនុប្ៃ្ ឌៃរះ  
ឌោ� រស់ឌៅ ក្នុង ជីវិ្ ដូច ជា តពរះតគីស្ទ ឌោ� គ្ំតទ ៃូវ កិច្ចក្រ លអែ ក្នុង ស�គមៃ៍ របស់ ឌ�ើង 

ៃិង  ឌោ� ពតងឹង តកុម តគួសារ  ៃិង  ឌគ�ោឋាៃ របស់ឌ�ើង ។

នានពលននាះេិងឥឡលូវនេះ

េឺនកើត មាន ន�ើងនោយ សារ ប្េឹះ  

និង  នសចកដី កាលហាន  ដដល រាន 

សាថោបនា នោយ ប្កុរ រនុស្ស ដដល 

មាន ចិត្ រាបសា ដ៏ អសាចារ្យ ពី �ំនាន់ 

នដើរ ។

ប្បធាន ហ្គរដុន ប៊ី ហុិងេី្  

( ឆ្នាំ 1910 –2008 ) រាន មាន 

ប្បសាសន៍ អំពីអ្កប្តួសប្តាយនោ

យនសាមះរបស់នយើងថា ៖  

« វា ជា ការ ល្អ នដើរបែី នរើល ប្ត�ប់ 

នៅ រក អតីតកាល វិញ នដើរបែី 

មាន អំ�រេុ� ចំនោះ បច្នុបបែន្ 

និង  ទទួល រាន េំនិត សប្មាប់ 

អនាេត ។ វាជាការល្អនដើរបែី នរើល 

នៅ េុ�្រ៌ វន �ន ដដល រាន នដើរ 

ឆ្ង កាត់ពីរុន នយើង នដើរបែី ទទួល 

រាន កមាលំង សប្មាប់អវី ៗ   ដដល នឹងនកើត មាន នៅ នពល ខាង 

រុខ ។ វា ជាការល្អ នដើរបែី សញ្ឹងេិត ពី កិច្ការ វន �ន ដដល 

ខិត ខំ ន្វើ ការ ៉ ោង ខាលំង នហើយ ទទួល រាន តិច តួច បំផុត ក្នុង 

ពិភពនលាក ននះ ប៉ុដន្ ជា �ន ដដល មាន កដី ប្សវរ និងដផនការ 

ទុក ជារុន ជា �ន ដដល មាន ការបំោក់ បំប៉ន ៉ ោង ល្អ រាន 

ន្វើ ឲ្យ នកើត មាន នូវ ការ ប្ចូតកាត់រួយ ដ៏ ្ ំ  ជាអវី ដដល នយើង 

ឌសចក្្ី ជំឌនឿ នថិង  
ឌសចក្្ី កាលាហ្ន នន ែ្ក្ បតួស បត្យ ្ លេទូវ— 

ដដ្យបាៃ្ តរូ្រជាមរួយៃរឹងពរួកអ្កបតរួេបរាយផ្លូវវ័យ

ដក្ងខ្ងដលើដៃោះបអលដ�ើរបាឡឺ�បាៃម្ៃប្រសាេៃ៍

ថា«ដយើងជំពាក់ពរួកអ្កបតរួេបរាយផ្លូវទាំងដនាោះដបចើៃ

ណាេ់ដហើយដយើងពុំបតូវដភ្ចដទថាដជា្ជ័យដៅេព្វន្ងៃ

ដៃោះ្ឺដកើតម្ៃដឡើងដដ្យសារប្រឹោះៃិងដេចក្បីកាលាហាៃ

ប�លបាៃសាថា្រនាដដ្យបកុមមៃុេ្សប�លម្ៃចិត្រា្រសា

�៏អសាចារ្យពបីជំនាៃ់ដ�ើមទាំងដៃោះ»។
ខា

ង
ឌ្

្វង
 ៖

 រ
ូ�

ត
រូ្រ

ឌដា
យ

 អ
�

ល
 វ

៉ាន
 ែ

័�
ថិន

 ©
 1

99
7 

CH
UR

CH
 N

EW
S 

។
 ខា

ង
 ោ

តាំ ៖
 រ
ច

នា
 រូ្រ

�
ត

 ឌដា
យ

  ឡ
ដ

៍ ឌ
ែ

ល
ឌប
�

ដ



នានពលននាះេិងឥឡលូវនេះ



18 លីអាហូណា

ទាំងអស់ គានា កាលយ ជា អ្ក ទទួល ផល ។ េំរូ ដ៏ អសាចារ្យ របស់ ពួកនេ  អាច កាលយ ជា ការ 

នលើក ទឹកចិត្ រួយដ៏ ខាលំង កាល សប្មាប់ នយើង ទាំងអស់ គានា ពីនប្ោះ នយើង មានាក់ៗ េឺជា 

អ្កប្តួសប្តាយ ផ្លូវ ក្នុង �ីវិត របស់ នយើង ផ្ទាល់ » ។  1

យសច្្ី�ំយនឿយែើម្បីយែើររាម

ពំុ ដរន មាន ដត ពួកអ្កដឹកនំា  ដដល មាន នសចកដ ី�ំននឿ ប្េប់ប្គាន់  នដើរបីែ នដើរ 

តារ ប្ពិកហំា យ៉ង់  នៅកាន់ វាល ខសាច់ ដដល សងៃលួត នសាះ ក នប្កាះ ននាះនទ ។ មាន 

សមា�ិកសាសនាចប្ក ្ រ្មតា ដត កាលហាន ក៏ រាន រក ផង ដដរ ។ នយើង នរៀន ពី 

ឪពុកមាដាយ របស់  អូលីនវើរ ហាន់្ីងតុន នៅ ក្នុង ប្បវតិ្សាប្ស្ សាសនាចប្ក ជា អ្ក 

ដដល លះបង់ �ីវភាព ដ៏ សដនុកសដរ ក្នុង  ទីប្កុង វ៉តន ើ្រ នថាន រដ្ឋ នូវន ោ៉ក ក្នុង ឆ្នា ំ1836 

រួរបញ្លូល ទំាងកសិោឋាន ទំហំ 93 ហិចតា ជារួយ នឹង ផ្ះ ្ ្ម ដ៏ ប្ប�ិត និង 

�ប្រុក ពីរ កដន្ង នហើយ រាន ន វ្ើ ដំន�ើរ ជារួយ នឹង ប្េួសារ របស់ ខ្លួន 

នដើរបីែ នៅ ចូល រួរ នឹង ពួក បរិសុទ្ ក្នុង  ទីប្កុង ខឺត�ង់ រដ្ឋអូវហអូ ។ 

បនាទាប់ ពីពួក គាត់រាន ទុក អវីៗ ទាំងអស់ នចាល អូលីនវើរ  

រាន សរនសរ ថា « វា ជា ការ ឈឺចាប់ រួយ ចំនោះ [ ឪពុក មាដាយ 

របស់ខ្នុំ ] ទាំង ពីរនាក់ នោយ នរើល នឃើញ រនុស្ស ដវទ មាន 

ការ ខវះខាត  នរើល នឃើញ កូន របស់ ខ្លួន យំចង់ ហូប នំបុ័ង  ដត 

គាមន អវី នសាះ នដើរបែី ផដល់ នៅ ឲ្យ ពួកនេ ឬ  រិន ដឹង ថានតើ ប្តូវ រក 

អាហារ សប្មាប់ វ្ងៃ បនាទាប់ រក ពី ទីោ ន�ើយ » ។ អូលីនវើរ រាន 

បញ្ជាក់ ពី នសចកដី �ំននឿ របស់ ប្េួសារ ននះ នោយ និ៉យ ថា គាត់ពុំ 

ធាលប់ ឮ ឪពុកមាដាយ របស់ គាត់ ត្អលូញដត្អរ ឬ រអ៊ូរ រទាំ ទាស់ នឹង ពួក អ្ក សិទ្ិ 

អំោច ក្នុង សាសនាចប្ក   ឬ  បគ្ហាញ ការ សង្ស័យ ពី នសចកដី ពិត ដ៏ នពញ 

នលញ វន កិច្ការ ននះ រដង ោ ន�ើយ ។ 2

នអរីលី ផ្តប្ទីេ ជា កូនប្សី ប៊ីស្សព ទី រួយ ក្នុង សាសនាចប្ក នា 

សរ័យ កាន់ កាប់ ប្តួតប្តា ននាះ រាន នៅ ចាំពី ការ ចាកនចាល នេហោឋាន ដ៏ 

សុខ ប្សួល របស់ ខ្លួន ក្នុង  ទីប្កុង នផននសវៀល រដ្ឋ អូវហអូ នៅឃុំនចកសុន 

រដ្ឋ រិសសួរី ក្នុង ឆ្នាំ 1831 នពល នាងមាន អាយុ ប្តឹរប្រាំពីរ ឆ្នាំ ។ 3 រិន 

យូរ ប៉ុនាមន ប្េួសារ របស់ នាង ប្តូវរាន បន�តាញ នចញ ពី នេហោឋាន របស់ 

ខ្លួន  នោយ ប្កុរ រនុស្ស កំោច នហើយ ប្តូវ ផ្លស់ នៅ រស់ នៅ ក្នុង ឃុំនក្ ។ 

នាង រាន ពិព�៌នា ពី រនបៀប ដដល ពួកនេរាន រកនឃើញ « ផ្ះ ខ្រ ចាស់ តូច រួយ 

ដដល នេ ធាលប់ នប្បើ ន្វើ ជា នប្កាល សតវ ។ . . . វា មាន បន្ប់ ្ ំ រួយ និង  សំ៉ោប រួយ 

ប៉ុដន្ វា ប្ទុឌនប្ទារ ខាលំងនហើយ នោយសារ កាដារ កប្មាល នស្ើរ ដត រាក់ ដបក អស់ នហើយ 

នហើយ មាន សតវ ក�ដាដុរ និង សតវពស់នប្ចើន ន្វើ ឲ្យ នយើង រិន ប្ស�ុក ក្នុង ចិត្ ។ 

មាន កដន្ង អាំងនភ្ើង រួយ ដ៏ ្ ំ ក្នុង បន្ប់ រួយ ដដល អាច រស់ រាន រួយ នហើយ មាន 

ភួយ រួយ ចំនួន ប្តូវ រាន នេ ោក់ ព្យលួររិន ឆ្ងាយ ពី កដន្ង ភ្ក់នភ្ើង នហើយ មាន   ប្េួសារពីរ 

ប្បមា� ជាដប់ប្រាំ ឬ  ដប់ ប្រាំ រួយ នាក់ រាន ប្បរូល ផដនុំ គានា ក្នុងភួយ ទាំង ននាះ នដើរបែី 

កុំ ឲ្យ រគ្រ នោយ អាកាសធាតុ ប្តជាក់ ខាលំងោស់ រហូត ដល់ ទឹកន្ម  ក្នុង បុិច ន�ើង 

កក ខ�ៈដដល ឪពុក ខ្នុំ អង្គនុយ សរនសរ នៅ �ិត ភ្ក់ នភ្ើង » ។ 4

នប្កាយ រក ប្េួសារ ននះ រាន ផ្លស់ នៅ រដ្ឋ អិលលីនោយ ។ នអរីលី  រាន 

សនង្ខប ពី បទពិនសា្ន៍ របស់ ពួកនេ ថា ៖ « ប្គាននាះ មាន ការ លំរាក ខាលំង ោស់ 

នហើយនយើង មាន ភាព ទី ទ័លប្ក ៉ ោង ខាលំង នោយ�ួប នឹង ការ ឆក់ ប្ន់ និង  ការ 

បន�ដាញ នចញ ពីនេហោឋាន  និង ប្ទព្យ សរបែត្ិ របស់ នយើង ជា នប្ចើន នលើក នប្ចើន ប្គា 

នហើយ មាន �ំងឺ ជានប្ចើន » ។ 5

ប្សនដៀង គានា ននះ ហវលូនប៊ ខាតន្ើរ ប្តូវរាន នដើរ ចមាងាយ 1,200 េ.រ. ពីប្កុង សាកាបូរ៉ូ 

រដ្ឋ នរន នៅ កាន់ ទីប្កុង ខឺត�ង់ រដ្ឋ អូវហអូ នា ឆ្នាំ 1835 ។ ហវលូនប៊ មាន អាយុ  28 

ឆ្នាំ  កាល ដដល គាត់រាន តាំងចិត្ នដើរបែី ចូល រួរ នឹង សមា�ិក សាសនាចប្ក នទាះបី 

ជា គាត់ ប្តូវ ន្វើ ដំន�ើរ ដត មានាក់  ឯង កដី ។ នប្កាយ រក  គាត់ រាន ន្វើ នសចកដីរាយការ�៍ 

ថា ៖ « រិត្ របស់ ខ្នុំ ជានប្ចើន  រាន ស្ប់ដស្ង ពី ដំន�ើរ របស់ ខ្នុំ រីឯ ខ្នុំ ក៏ េិត ដូចគានា ដដរ 

ប៉ុដន្មាន  អវី រួយនៅ ក្នុង ខ្លួន ខ្នុំ  រាន �ប្រុញ ដល់ រូបខ្នុំ » ។ ភាព នសាកន្ របស់ 

មាដាយ ខ្នុំ  នៅ នពល នយើង ចាក នចញ ពី ផ្ះ សដរបែង េឺជា ភាព នសាក ន្ រួយ ដដល ខ្នុំ 

នស្ើរ ដត រិន អាច ប្ទាំប្ទ រាន ប៉ុដន្ នបើ រិន នោយ សារ វិញ្ញា� នៅ ខាង ក្នុង 

ននាះ នទ ខ្នុំនឹង មាន ភាព រអាក់រអួល ជា ពុំ ខា នន�ើយ ។ មាដាយ ខ្នុំ រាន 

ប្រាប់ ខ្នុំ ថា គាត់ សុខ ចិត្ នរើល នឃើញ ខ្នុំ ប្តូវ បញ្នុះ នៅ ក្នុង ដី ជាង 

ការ ន្វើ ដំន�ើរ ចូល នៅ ក្នុង ពិភពនលាក ដដល គាមន កដីនរតាតា ននះ 

ដត មានាក់ ឯង ។ . . . គាត់ រាន និ៉យ ទាំង កដីរំនភើប  ថា ‹ ហវលូនប៊ 

នតើ កូន នឹង ប្ត�ប់ រករក មាដាយ វិញ នទ ប្បសិន នបើ កូន រកនឃើញ 

ថា សាសនា រររន ននះ េឺដក្ងកាលយ ? › ខ្នុំ រាន នឆ្ើយ បី ដង 

ថា ‹ ចា៎ស ដរ៉ កូន នឹង ប្ត�ប់ រក វិញ › ។ . . . នៅនពល ការ 

ចាក នចញ ដំន�ើរ រាន រក ដល់ ខ្នុំរិន ទុកចិត្ ខ្លួនឯង ថា អាច 

នឹង និ៉យ ោក្យ លា គានា រាន ន�ើយ ដូនច្ះ ខ្នុំ រាន សរនសរសំបុប្ត 

លា គានា ដល់ រនុស្ស ប្េប់ គានា នហើយ ោក់ វា នលើ តុ ខ្នុំ នហើយ រា នរត់ ចុះ 

នៅ ជាន់ខាងនប្ការ នហើយ ន�ើង �ិះក្នុង រនទះ នចញ នៅ ។ ដូនច្ះ 

នហើយ  ខ្នុំ រាន ចាក នចាល ផ្ះ សដរបែង ជា ទី ប្សឡាញ់ របស់ ខ្នុំ  កាល 

ពីកុមារភាព នហើយ នៅ ផសារភាជាប់ �ីវិត ជារួយ នឹង ពួក បរិសុទ្ របស់  

ប្ពះ » ។ 6

នៅ នពល ននាះ ហវលូនប៊ ពុំ រាន ដឹង ថា  �ំហាន វន នសចកដី �ំននឿ 

របស់ គាត់  រាន ដឹកនាំ គាត់ នៅ នលើ ផ្លូវ រួយ ដដល មាន ចមាងាយ នប្ចើន 

ជាង 1,200 េ.រ. នឆ្ពះ នៅកាន់  ទីប្កុង ខឺត�ង់  ន�ើយ ។ គាត់ 

រាន នរៀប ការ នឹង  វិលហវលូឌ វូឌប្ដុពវ នហើយ រាន រួរ ដំន�ើរ នឹង គាត់  

ពី ទីប្កុង រិសសួរីនៅនៅវូ នហើយ បនាទាប់ រកឆ្ងកាត់ ទីវាល រនហាសាថោននៅ ប្�លង 

សលត៍ នលក  ដដល  មាន ចមាងាយ ផ្លូវ 2,170 េ.រ. ។

�ីតាទួតរបស់ ខ្នុ ំហិនរី រា�ឺដ រាន ចូលរួរ ក្នុង សាសនាចប្ក នា ដខ កុរ្ភៈ ឆ្នាំ 

1894 ក្នុង រដ្ឋថាច់ឆ្រ ប្បនទស អង់នេ្ស ក្នុង វ័យ 17 ឆ្នា ំ។ នដើរបីែ បង់ វ្្ដំន�ើរ 

របស់ គាត់ រក កាន់ ប្បនទស អានររិក ហិនរី រាន ចុះ កិច្ សនយា ចំនួន ពីរ ឆ្នា ំន វ្ើ ការ ឲ្យ 

ប្កុរ ហុ៊ន រួយ  មាន នលាក �លូដរនសូ និង នអរ៉ាសាតាស់ ស្លូ ជា មាចាស់ ។ គាត់ ប្តូវ រាន 

�ួល ឲ្យ ឃ្វាល នចៀរ  រួយ ហវលូងពីទិស ខាង លិច នៅ ប្�លង ភំ្   សលត៍ នលក ។ ហិនរី 

រាន នរៀបរាប់ ពីការ ន វ្ើ ដំន�ើរ របស់ គាត់ចូល នៅ ក្នុង ប្�លង ភំ្ននាះ ក្នុង ោក្យ សរដី 

ដូចតនៅ ននះ ៖

« នា ដខ តុលា នពល ខ្នុំឃ្វាលនចៀរ ទាំងននាះ ចុះ ពី ភ្ំ តូច រួយ នហើយ ឆ្ងកាត់ 

ប្ចកភំ្ អិមាោនប្េសិន ដឃនញនុិន ននាះ ខ្នុំ រាន នឃើញ ដំបូង នេ េឺ ប្�លង ភ្ំ  សលត៍ 

ហ្វបី្រម៊ីខ្តដធើរពុំបាៃ�រឹងថា

ជំហាៃនៃដេចក្បីជំដៃឿរ្រេ់

ោត់បាៃ�រឹកនាំោត់ដៅដលើ

ផ្លូវមរួយប�លម្ៃចម្ងាយ

ដបចើៃជាង1,200្.ម.

ដចញពបីផ្ទោះេបម្ងរ្រេ់

ោត់ក្នុងបកុងសាកា្រូរ៉ូរ�្ឋដមៃ

ដៅកាៃ់ទបីបកុងខឺតឡង់រ�្ឋ

អូនហអូដឡើយ។
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នលក ។ ខ�ៈ ដដល ខ្នុំ កំពុងរីករាយ ទស្សនា ‹ ដដនដី សនយា › 

ននាះ ខ្នុំ ក៏ មាន អាររ្ម�៍ ភ័យ ខាលច ថា មាន រនុស្ស ខ្ះ នរើល 

នឃើញ ខ្នុំផង ដដរ ។ ខ្នុំ រាន លាក់ ខ្លួន នៅ នប្កាយ េុរ្ព នឈើនពញ 

រួយ វ្ងៃ រហូត ដល់នរឃ ងងឹង ពីនប្ោះអាវ កញ្ចាស់ដដល ខ្នុំ ោក់  

រដហក អស់ នហើយ នហើយ ខ្នុំ មាន ការ ខាមស់ នអៀន  រិន ចង់ ឲ្យ នេ 

នឃើញ ។ លុះ នរឃ ងងឹត  ខ្នុំ រាន នដើរ ឆ្ង កាត់ ទី វាលសំនៅ នៅ 

ផ្ះ ដដល មាន នភ្ើង ភ្ឺ . . . នហើយ រាន នគាះទាវារ ននាះ ទាំង ទឹក រុខ 

នអៀន ខាមស់ ។ សំោង ល្អ មាន បុរស មានាក់ រាន នបើក ទាវារននាះ 

នហើយពន្ឺ ចនង្កៀង  រិន រាន ន្វើ ឲ្យ រនុស្ស នផ្សងនទៀត ក្នុង ប្េួសារ 

គាត់ នរើល ខ្នុំ នឃើញ ន�ើយ ។ ខ្នុំ អងវរសុំ សនរ្ៀកបំោក់ នដើរបែី 

យក រក បិទ រាំង រូបកាយអាប្កាត របស់ ខ្នុំ នដើរបែី ខ្នុំ រាន បន្ 

ដំន�ើរ របស់ ខ្នុំ នៅ រុខ នទៀត នដើរបែី  ដសវងរក ឪពុកមាដា យរបស់ 

ខ្នុំ ។ ខ្នុំ ទទួល រាន សនរ្ៀក បំោក់ រួយ ចំនួន នហើយ លុះដស្អក 

ន�ើង  ខ្នុំ រាន បន្ ដំន�ើរ របស់ខ្នុំ នហើយ រាន នៅ ដល់ ទីប្កុង 

សលត៍ នលក នៅ វ្ងៃ ទី 16 ដខ តុលា ឆ្នាំ 1852 ទាំង អាររ្ម�៍ 

អំ�រេុ� ចំនោះ ប្ពះ  ដដល ខ្នុំ រាន រក ដល់ ផ្ះ អនាេត របស់ ខ្នុំ 

នោយ សុវត្ិភាព » ។ 7

ជារួយ នឹង ពរ�័យ ដ៏ នប្ចើន នលើស លុប របស់ នយើង នា សពវវ្ងៃ 

ននះ ដួងចិត្ របស់ ខ្នុំ េឺ នោរនពញ នោយ នសចកដីប្សឡាញ់ និង  

ការ នកាតសរនសើរ ចំនោះដូនតា មានាក់  ដដល មាន នសចកដីវ្្្្លូរ 

និង  នសចកដី កាលហាន ដប ប ននះ ។

�ីដូន ទួត របស់ខ្នុំ ជា សុភាព នារី �នជាតិ ស្កត់ដ�នមានាក់  

ដដលមានន្មះនៅថា  មាោហារានរ៉ត មាោក់ន�ល ជា អ្ក ដដល 

រក រដ្ឋ យូថាហ៍ ជារួយ នឹង ឪពុកមាដាយ គាត់  ក្នុងវ័យ 13 ឆ្នាំ ។ 

គាត់ រាន នដើរ កាត់ ទីវាល នានា នហើយ �ិះ សតវនគា នោយ 

បីប្អលូន ប្បុស របស់ ខ្លួន ន្មះ ន�រស៍ ោក់នលើ ខ្ង របស់ គាត់  

នៅ តារ ផ្លូវ ភាេនប្ចើន ។ គាត់ និង ប្េួសារ គាត់  រាន នរាះ �ំរុំ 

នៅប្ពំប្បទល់ វន អកដិន នហើយ នប្កាយ រក គាត់ រាន កត់ ប្តា 

នរឿង ននះ នៅ ក្នុង �ីវប្បវត្ិ របស់ គាត់ថា ៖

« ឆ្ងកាត់ ទីវាល នចញ ពី កដន្ង ដដល ធាលប់ រស់ នៅ ក្នុង ផ្ះ តូច 

រួយ នហើយនៅ រស់ នៅ ក្នុង ទីធាល ដដល មាន បដន្ រួយ ពំនូក ្ ំ ។ 

នយើង មាន នសចកដី នប្សក ឃ្លន នស្ើរ ដត សាលប់ ។ មាដាយ ខ្នុំ រាន ឲ្យ 

ខ្នុំ រក កដន្ង ននះ នដើរបែី សុំ បដន្ ពីនប្ោះ នយើង គាមន ប្រាក់ សូរបែីដត 

រួយ នសន នហើយ នក្មង រួយ ចំនួន មាន រូបកាយ ទន់នខសាយ នោយ 

សារ ដត ខវះ រ្លូប អាហារ ។ ខ្នុំ រាន នៅ នគាះទាវារ នហើយ មាន ប្ស្ី 

ចំោស់ មានាក់ រាន រក នហើយ និ៉យ ថា ‹ ចូល រក ខាង ក្នុង 

រក ខ្នុំ ដឹងថាឯង រក នហើយ មាន នេ ប្រាប់ ខ្នុំ ថាឲ្យ ផដល់ អាហារ 

នៅ ឲ្យ ឯង › ។ គាត់រាន ឲ្យ នំបុ័ងដុត ្ ្មី រួយ ដុំ ្ ំ នហើយ រាន ឲ្យ 

ខ្នុំ ប្រាប់ មាដាយ របស់ ខ្នុំ ថា បន្ិច នទៀត គាត់ នឹង នៅ នលង ។ រិន 

យូរ ប៉ុនាមន គាត់ ក៏ រក នហើយ រាន នាំ យកនូវ អាហារ នពល លាងាច 

ដដល រាន ចំអិន ជា នប្សច ៉ ោង ឈងៃនុយ ឆ្ងាញ់ សប្មាប់ នយើង ជា 

រ្លូប ដដល នយើងរិនរានបរិនភាេជាយូររក នហើយ » ។ 8

ហិៃរីបាឡឺ�បាៃដៅ�ល់បជលង

ភ្ំេលត៍ដលកទាំងអាវរបហក

រដយ៉រនយ៉។លុោះដមឃងងរឹត«ខ្នុំ

អង្វរេុំេដម្ៀក្រំពាក់ដ�ើម្បីយកមក

្រិទបាំងរូ្រកាយរ្រេ់ខ្នុំដ�ើម្បីខ្នុំបាៃ

្រៃ្�ំដែើររ្រេ់ខ្នុំដៅមុខដទៀតដ�ើម្បី

បេ្វងរកឪពុកម្ដាយរ្រេ់ខ្នុំ»។
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20 លីអាហូណា

ការ�ួ�សយ្គ្ររះខាងរូបកា�នតិងខាងវិញ្ញាណ

នៅ ក្នុង បទពិនសា្ន៍ វន ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ នយើង រាន នរៀន ថា នតើការ 

នដើរ ឆ្ងកាត់ ទីវាល ទាំងននាះ កាល ពី  165 ឆ្នាំ រុន វា ប្តូវការ នូវនសចកដី�ំននឿ និង  

នសចកដី កាលហាន ដ៏ ពិត ដបប ោ នៅ ។ នទាះជា ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ ដផ្ ក រនទះ រុញ  

តំោង ឲ្យ ពួក បរិសុទ្ វ្ងៃចុងនប្កាយ  ដដល នភៀស ខ្លួន ប្បមា� ជា 10 ភាេរយ ពី 

ឆ្នាំ 1847 ដល់ 1868 កដី  ពួកនេ ក៏ រាន កាលយ ជា និរិត្រូប រួយ សំខាន់ ក្នុង វបបែ្រ៌ 

របស់  អិល.ឌី.ដអស. នោយ តំោង ឲ្យ ភាព នសាមះប្តង់ និង  ការ លះបង់វន �ំនាន់ 

ពួកអ្កប្តួស ប្តាយ ផ្លូវ ។

ដូចជា រាន ចាំ នហើយ ថា ប្កុរ វិល្ី និង  មាោទីន  រាន នដើរ កាត់ ប្ពិល ធាលក់ 

នៅ  វវ៉អូរុីង នហើយ មាន ពួក បរិសុទ្ ជានប្ចើន  រាន សាលប់ នោយ ដត អាកាសធាតុ 

ប្តជាក់ ។ ខ�ៈ ដដលន្វើដំន�ើរនៅ នលើ ផ្លូវកាល ពី ប៉ុនាមន ឆ្នាំ រុន  នដើរបែី 

នដើរ តារ ោន ន�ើង របស់ ពួកនេ ប្េួសារ ខ្នុំ នហើយ និង ខ្នុំ រាន ឈរ 

សរ្ឹង នរើល នៅទីកដន្ងន្មះ សវ៊ីតវ័រន្ើរ៍  ដដល ប្កុរ វិល្ីរាន 

ជាប់ នៅ ទីននាះ នហើយ រគ្រ និង នប្សកឃ្លន ។ នយើង អាន 

នៅ ក្នុង នសៀវនៅ កំ�ត់ នហតុ របស់ ពួកនេ  ពី ការ សាក លបែង 

្ំៗ របស់ ពូកនេ និង  ពី នសចកដីអំ�រ វន ការ សនង្គ្រាះ របស់ 

ពួកនេ ។ ចន ប្េីនស្ត រាន សរនសរ ថា ៖

« ដូចជាប្ពះអាទិត្យ  រាន លិច នៅ ៉ ោង ប្សស់ សាអាត  

នៅពី នប្កាយ កូនភ្ំ ជានប្ចើន ដដល នៅពីចមាងាយ . . . មាន 

រនទះ រួយ ចំនួន . . . ហាក់ ដូចជា សំនៅ រក រក នយើង ។ ដំ�ឹង 

ននះរាន ឮខ្រខាទា រនពញ �ំរុំ ដូចជាមាន នភ្ើង នឆះឆ្បអញ្ឹង ។ 

. . . សដប្រក វន នសចកដីអំ�រ រាន លាន់ ខ្រខាទារ នពញ វផ្ អាកាស។ 

បុរស ដដល មាន ភាព រឹងមាំ  រាន សប្រក់ ទឹកដភ្ក របស់ ខ្លួន ។ . . .

« . . . នៅ លាងាច ននាះ ចនប្រៀង វន ស៊ីយ៉ូន ប្តូវ រាន បន្ឺន�ើង  នៅ 

ក្នុង �ំរុំ  ននាះ ជា នលើក ដំបូង  ក្នុង នពល នវលា រួយ ដ៏ សងៃប់ សាងាត់ ។ . . . រួរ 

ជារួយ នឹង ភាព នប្សក ឃ្លន និង  ដួងចិត្ នពញ នោយ ការ ដឹងេុ� 

ចំនោះ ប្ពះ និង បងប្អលូន ប្បុស ដ៏ប្បវព របស់ នយើង ននាះ នយើង ទាំងអស ់

គានា រាន រួរ គានា អ្ិសាឋាន រួច នហើយ រាន ចូលនៅ សប្មាក » ។ 9

នៅ នពល នយើង ឈរ នៅ នលើ កូន ភ្ំ ននាះ ដដល ឥ�លូវ ននះ មាន 

ន្មះ ថា « ភ្ំ អិរ្មី�ិនស៍ » ខ្នុំ មាន ភាព នសងៃើច សរនសើរ នដើរបែី ដ្្ង 

ទីបនាទាល់ របស់ ខ្នុំ នៅ កាន់ ប្េួសារ ខ្នុំ និង  រនុស្ស ដវទ នទៀត ដដល នៅ ជារួយ នឹង 

នយើង ។ ខ្នុំ រាន និ៉យ ថា « ដូចគានា នឹង ការ ដឹងេុ� របស់ ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ 

ផ្លូវ ដ៏នសាមះប្តង់ ទាំងននះដដរ   នពល នឃើញ ប្កុរ �ួយ សនង្គ្រាះ ននាះ នតើ ការ សនង្គ្រាះ 

តាររយៈដគ្វាយ្ួន វន ប្ពះអមាចាស់ ប្ពះនយស៊ូវប្េីស្ ននាះ  មាន តវរ្ ្ ំន្ង 

ប៉ុោណនៅ ! » ខ្នុំ រាន រំឭក ប្កុរ របស់ នយើង ថា រិនថា នយើង កាន់ សាសនា អវី ននាះ 

នទ ប្ពះអមាចាស់ ប្ពះនយស៊ូវប្េីស្—ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ វន ពិភពនលាក —េឺ ជា ចំ�ុច 

កោដាលវន �ំននឿ របស់ �ន  ដដល ន�ឿ នលើ ប្ពះប្េីស្ នហើយ ប្ទង់ រាន សនង្គ្រាះ ដល់ 

រនុស្ស នលាក ប្េប់ រូប ។ តាររយៈដគ្វាយ ្ ួន របស់ ប្ទង់ ប្ទង់ប្បទាន ដល់ នយើង 

ទាំងអស់ គានា នូវ នសចកដីសង្ឹរ សប្មាប់ វ្ងៃ ននះ នហើយ និង ការ រា៉ប់រង ដ៏ នៅ អស់ កលបែ 

ជានិច្ ។

ការតរាំងនឹងទីរយហ្សាថាននាសព្ថ្ងៃយនរះ

ការ រងទុក្ខ វន ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ រាន បនង្កើតជា កមាលំង ក្នុង �ីវិត របស់ 

ពួកនេ ដដល ជា កមាលំង រួយ ដដល រាន  បន្ រក ដល់ នយើង ។ ការនវច ខ្ប់ របស់របរ 

រួយ ចំនួន ោក់ ក្នុង រនទះ នគា ឬ  រនទះ រុញ នហើយ នដើរនលើ ចមាងាយ ផ្លូវ 2,090 េ.រ. ពុ ំ

ដរន ជា វិ្ី ដដល នយើង រាល់គានា ភាេនប្ចើន  នឹង ប្តូវ រាន សុំ ឲ្យ បគ្ហាញ ពី នសចកដី �ំននឿ 

និង  នសចកដីកាលហាន របស់ នយើង ននាះ ន�ើយ ។ សពវ វ្ងៃ ននះ នយើង ប្បឈរ រុខ នឹង 

ឧបសេ្គ នផ្សងៗ គានា ជា ភ្ំ ខុស គានា ដដល ប្តូវ ន�ើង ជា ទនន្ ខុសគានា ដដល ប្តូវ ឆ្ងកាត់ 

ជា ប្�លង ភ្ំ ខុសគានា ដដល ប្តូវ ន្វើ ឲ្យ « ផ្កា ន�ើង ដូចជា កូលាប » ( នអសាយ 

35:1 ) ។ ប៉ុដន្ នទាះ ជា ទីរនហាសាថោន  ដដល នយើង ប្តូវ តតាំង មាន ភាព ខុសគានា ពី 

ផ្លូវ ្ ្ម ដ៏ រដិបរដុប នៅ កាន់  រដ្ឋ យូថាហ៍ និង  ទីវាលដដល សងៃលួត នសាះកនប្កាះ ដដល 

ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ នយើង ពី រុន រាន �ួប ប្បទះ កដី វា ពុំ ដរន មាន ន័យ 

ថាឧបសេ្គ និង  ការ ពយា៉រ របស់ នយើង  មាន តិច ជាង ពួកនេ ននាះ 

ន�ើយ ។

ឧបសេ្គ របស់ នយើង េឺ ប្តូវអាចរកនឃើញ នៅ ក្នុងការ រស់នៅ 

ក្នុង ពិភពនលាក រួយ  ដដល នោរនពញ នោយ  អំនពើ រាប និង 

រិន នអើនពើ ពី នរឿង ខាង វិញ្ញា� ជា ទី កដន្ង ដដល ការ ផ្រាប់ចិត្ 

ខ្លួន ឯង នសចកដី ទុច្រិត និង នសចកដី នលាភលន់ មាន នៅ ប្េប់ 

ទី កដន្ង ។ ទីរនហាសាថោន  សពវ វ្ងៃ ននះ  េឺជាសារ ដដលភ័ន្ 

ប្ច�ំ និង  រិន ប្តូវ គានារួយ ។ ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ  ប្តូវ តតាំង 

នឹង ទីរនហាសាថោន វន �ួរ កំពូលភ្ំ ្ ំៗ និង ផ្លូវដី ឬ ផ្លូវ តារ ភ្ំ ប្េប 

ដ�ដាប់ នោយ ប្ពិល រួរ ជារួយ នឹង នសចកដី�ំននឿ របស់ ខ្លួន នផ្ដាត នៅ 

នលើ ស៊ីយ៉ូន និង  ការ សាថោបនា សាសនាចប្ក ក្នុង ប្�លង ភ្ំ  សលត៍ 

នលក ។

នយើង ប្តូវ តាំង ចិត្ បនប្រើ ដល់ ប្ពះអមាចាស់ និង  សហេរន ៍

របស់ នយើង  ជារួយ នឹង ភាព ឧសសាហ៍ ពយា៉រ និង  នសចកដី �ំននឿ 

ដូចគានា  ដដល ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ ទាំងននាះ មាន ។ នយើង ប្តូវ 

នប្តៀរ ខ្លួន ជានិច្ ថា នយើង រិន ប្តូវមាន ភាព ប្ពនងើយ កនន្ើយ ក្នុងការ 

រកសា ប្ពះបញ្ញត្ិ របស់ ប្ពះ  ក្នុង ការ រស់នៅ តារ ប្កិត្យវិន័យ របស់ 

ប្ទង់ និង  ក្នុងការ មាន ភាព នសាមះប្តង់ និង  ជា រនុស្ស ដដល អាច 

ទុកចិត្ រាន ក្នុង ប្េប់ កិច្ការ ដដល នយើង ន្វើន�ើយ ។ នយើង ប្តូវដត 

នចៀសវាង ការ ោក់រាយអនាទាក់ វន អំនពើអាប្កក់ តារ អ៊ិនន្ើរដ�ត ដដល ចូល នប្បើ 

៉ោង គ្យ ប្សួល តាររយៈកុំព្យលូទ័រ tablet និង ទូរស័ព្ វដ របស់ នយើង ។ ប្បសិន 

នបើ នយើង មាន ភាព ប្ពនងើយ កនន្ើយ ក្នុង កិច្ការ ទាំង ននះ លូស៊ីនហវើរ  នឹង ដសវង រក វិ្ី 

រួយ នដើរបែីន្វើ ឲ្យ  ការ តាំង ចិត្ របស់ នយើង ធាលក់ចុះ នហើយ បំផ្លញ នសចកដី �ំននឿ  និង  

នសចកដី ប្សឡាញ់ របស់ នយើង ចំនោះ ប្ពះអមាចាស់ និង  រវាង គានា នឹង គានា នហើយ នយើង 

នឹង ទទួល រានភាព បរា�័យ នៅ ក្នុង ទីរនហាសាថោន វន ពិភព នលាក ននះ ។

ការ នចៀសវាង ពីការ លបែលួង  និង  អំនពើ អាប្កក់ ក្នុង ពិភពនលាក ននះ  តប្រូវ  ឲ្យ មាន 

នសចកដី �ំននឿ និង  ចិត្ អត់្្មត់ វន អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ ពិត នាសរ័យ ទំននើប ននះ ។ 

នយើង ប្តូវ នដើរ រួរ គានា  ក្នុង នារ ជា អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ នា បច្នុបបែន្ ននះ នោយ រស់នៅ 

ក្នុង �ីវិត ដូចជា ប្ពះប្េីស្ នោយ គាំប្ទ នូវ កិច្ការ ល្អ ក្នុង សហេរន៍ របស់ នយើង 

ដអមបីលបីផាតបទបី្បាៃដៅ

ចាំថា«បោដនាោះម្ៃ

ការលំបាកខ្លាំងណាេ់

ដហើយដយើងម្ៃភាពទបី

ទ័លបកយ៉ាងខ្លាំងដដ្យជរួ្រ

ៃរឹងការ្ ក់្រ្ៃ់ៃិងការ

្រដែដាញដចញពបីដ្ហដ្ឋាៃ

ៃិងបទព្យេម្ត្ិរ្រេ់

ដយើងជាដបចើៃដលើកដបចើៃបោ

ដហើយម្ៃជំងឺជាដបចើៃ»។
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និង  នោយ ពប្ងឹង ប្កុរ ប្េួសារ  និង នេហោឋាន នយើង ។

នៅនពល នយើង ន�ឿ នោយ ពិតប្រាកដ នយើង រិន េួរសួរ 

សំ�ួរ ថា « នតើ ខ្នុំ ប្តូវ ន្វើ អវី ខ្ះ » ននាះ នទ ? » ប៉ុដន្ េួរ ដតសួរ 

ថា « នតើ ខ្នុំ អាច ន្វើ អវី ខ្ះ បដន្រ នទៀត ? » នៅ នពល �ំននឿ របស់ 

នយើង  ប្តូវរាន បញ្ជាក់ នលើ ប្ពលឹង របស់ នយើង  តាររយៈ 

ប្ពះវិញ្ញា� វន ប្ពះ ននាះ នសចកដី �ំននឿ កាលយ ជា កមាលំង ដ៏ រឹង 

រួយ   ក្នុង �ីវិត របស់ នយើង នោយ ដឹកនាំ នូវ រាល់េំនិត ោក្យ 

សរដី និង  អំនពើ នយើង នឆ្ពះ នៅរក ឋាន សួេ៌ ។ នយើង អ្ិសាឋាន 

ទូល សុំ កមាលំង និង  ការ ដ�នាំនោយ មាន ទំនុក ចិត្—ដូចជា 

�ីដូន�ីតា របស់ នយើង រាន ន្វើ ដដរ ។ ននាះ ជា អត្ន័យ វនការ 

នដើរ នោយ នសចកដី �ំននឿក្នុង ប្េប់ �ំហាន ។ ននះ ជា ករ�ី 

សប្មាប់ពួកអ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ នយើង កាល ពី រុន នហើយ វា ក៏ 

ប្តូវ ជា ករ�ី របស់ នយើង នា បច្នុបបែន្ ននះ ផងដដរ ។ នយើង ប្តូវ 

ប�ដាដុះ នៅ ក្នុងវិញ្ញា� ដូចគានា ដល់ កូន និង  នៅៗ របស់ នយើង  

ដដល ដឹកនាំ �ំហាន វន ពួក អ្ក ប្តួសប្តាយ ផ្លូវ ទាំងននាះ ។

សូរ ឲ្យ នយើង រាន ឈរ រួរគានា ជា ពួកអ្កប្តួស ប្តាយ ផ្លូវ នា 

បច្នុបបែន្ ននះ នោយ ដសវងរក �ំនួយ ពី ប្ពះ ជានិច្ នដើរបែី ដឹកនា ំ

ប្កុរ ប្េួសារ របស់ នយើង ។ សូរ ឲ្យ នយើង នរៀន ពី អតីតកាល  

នូវ សារៈសំខាន់ វន ការ នគារព ដល់ ឪពុកមាដាយ  �ីដូន�ីតា 

និង  បុពវបុរស របស់ នយើង នហើយ សូរ ឲ្យ នយើង រកនឃើញ នូវ 

កមាលំង និង  នសចកដីកាលហាន  នដើរបែី ប្បឈររុខ នឹង អនាេត 

ដូចដដល ពួកគាត់ រាន ន្វើ ផងដដរ ។ សូរ ឲ្យ ឆ្ក �ីវិត  និង  

ការ បនប្រើ វន ប្ពះអមាចាស់នយស៊ូវប្េីស្ នឆះន�ើង៉ោងភ្ឺ  ក្នុង 

ដួងចិត្ និងេំនិត របស់ នយើង ។ នហើយ សូរ ឲ្យ អោដាតនភ្ើង 

វន ទីបនាទាល់ របស់ នយើង  នឆះ ក្នុង ឆ្អឹង របស់ នយើង ដូច ដដល រាន 

នកើត ន�ើង ក្នុង �ីវិត វន ពួក អ្ក ប្តួស ប្តាយ ផ្លូវ វន ពួក បរិសុទ្ វ្ងៃ 

ចុង នប្កាយ ផង ដដរ ។ ◼

ដកតសង់ ឌចញ ពី សុៃ្ទរកថា បដល បាៃ ឌធវើ ឌឡើង ឌៅ  ទីតកុង អកដិៃ រដ្ឋ �ូថា�៍ នា ន្ងៃ 
15 បខ កកកោ ្នាំ 2012 ។
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យៅ
 ក្នុង នទសនកថា ដ៏ មាន អំោច 

រួយ នៅ ដល់ បោដា�ន ដដល 

ន�ឿ ននាះ ពយាការី រររន រាន សួរ 

សំ�ួរសារញ្ញ រួយ ថា ៖ « នតើ ឈប់ មាន អព្ភលូតនហតុ 

នហើយ ឬ នៅ ? » នលាក រាន នឆ្ើយ ភាលរៗ ថា ៖ 

« នរើលចុះ ខ្នុំ សូរ ប្រាប់ អ្ក ថា នទ » ( ររ៉ូវ� 7:29 ) ។

នប្កាយ រក រររន រាន ពន្យល់ ពី រនបៀប ដដល កិច្ការ 

ដ៏ រហិមា វន នសចកដី សនង្គ្រាះ នឹង ប្តូវ រាន នាំ ឲ្យនកើត មាន 

ន�ើង នៅ វ្ងៃ ចុងនប្កាយ បង្អស់ នោយ នផ្ដាត នៅ នលើទំនាក់ 

ទំនង និង សហ ប្បតិបត្ិការ ក្នុង ចំនោរ ប្ពះវិញ្ញា� 

បរិសុទ្ រុខគ្រ វន ពួក នទវតា ការ អ្ិសាឋាន និង នសចកី្ 

�ំននឿ របស់ នយើង និង អព្ភលូតនហតុ ទាំងឡាយ វន 

ប្ពះអមាចាស់ ។ ( សូរនរើល ររ៉ូវ� 7:33–37, 48 ) ។

តាររយៈ បទ េរ្ពរី ទំាងឡាយ ពួក ពយាការី រំឭក ដល់ 

នយើង ថា ប្ពះ នៅ ដត ដដដល នទាះ ពី រ្ិសល រិញ វ ង្ៃ ននះ 

និង រហូត តនៅ ( សូរនរើល នីវហវទី3 24:6; េ .និង 

ស. 20:12 ) ។ នៅ នពល នយើង ដសវងរក នដើរបីែ បំនពញ 

ប្កឹត្យវិន័យ នដើរបីែ « នៅ . . . ក្នុង នលាកិយ ទំាង រូល . . . 

នោយ ន វ្ើ បុ�្យ ប្�រុ�ទឹក នោយ នូវ ប្ពះ នារ វន ប្ពះ វរបិតា 

និង ប្ពះ រា�បុប្តា នហើយ និង ប្ពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ »  

( េ.និង ស. 68:8 ) ននាះ វា ជា ការ សំខាន់ នដើរបីែ នរៀន និង 

ចង ចំា នគាលការ�៍ ទំាងឡាយ ដូច ខាង នប្ការ ៖

•  ប្ពះ ពុំ ផ្លស់ បដលូរ ន�ើយ ។

•  ប្ពះ េឺ ជា ប្ពះ វន អព្ភលូតនហតុ ។

•  អព្ភលូតនហតុ ដ៏ រហិមា ជាង នេ របស់ ប្ពះ េឺ ការ នាំ 

រក នូវ នសចកដី សនង្គ្រាះ ដ៏ អស់ កលបែ ជា និច្ ដល់ 

កូន នៅ របស់ ប្ទង់ ។

•  ប្ពះ ន វ្ើ អព្ភលូតនហតុ ទាំងឡាយ ប្សប តារ នសចកដី 

�ំននឿ ដដល បគ្ហាញ ឲ្យ នឃើញ ក្នុង ការ ប្បប្ពឹត្ របស់ 

នយើង ។

•  ប្ពះ វិញ្ញា� បរិសុទ្ នដើរ តួ ៉ ោង សំខាន់ នៅ ក្នុង 

ការ ដប្បចិត្ ន�ឿ ។

យោ�ដអលយឌើរ
អ៊មីរីចែបរុល�ូ.្ូពីសយ្ករ

នន ពួក្ ចថិតសថិ្រ នាក្់

កពរះថនអព្លូតយេតរុ

ឌៅ ឌពល បដលអ្ក ដឹកនាំ បពវជិ្ភាព ពួក អ្ក ផសេពវផសា�សាសនា តកុមតបឹកសា វួដ ៃិង  

សម្ជិក ទាំងឡា� ឌៅទីតកុង បស៊ឌ�វៀល ក្នុងតបឌទស អង់ឌគ្ស បាៃ ស�ក្រ គ្នា ក្នុង កិច្ច ខិ្ខំ ឌដើឌម្ើ ពតងីក ដល់ ក្រលូ្លាស់ ដ៏ ពិ្  

ឌនារះ ពួកឌគ ត្ូវ បាៃ តបទាៃ ពរ ក្នុង រឌបៀប ដ៏ អសាចារ្យ ។
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ខ្ងដ្្វង៖បអលដ�ើរៃបីកូឡាផាេៃិងបអលដ�ើរយ៉ូបេ្រ

មិកដឃ(បផ្កខ្ងដបកាម)រីករាយជាមរួយដពល�៏អសាចារ្យនៃការ

្រដបងៀៃ�ល់ពរួក្ររិេុទ្ធេ្លូវ៉្បីៃិងសាេនា្ៃ់ការី—ជាដពល

ប�លបាៃចា្រ់ដផ្ើមមរួយដៅដពលប�លអ្កផ្សព្វផសាយសាេនា

បាៃៃិយយដៅកាៃ់លូ�ូវីតខ្ៃបដ្ក(បផ្កខ្ងដលើជាមរួយ

ប្រពៃ្ធោត់)បក្រហាវាដហគេតតំ្រៃ់មរួយនៃទបីបកុងបេមដហ្វៀល

ប�លចរាចរែ៍យៃយៃ្បតូវបាៃហាមឃ្ត់។

ឌៅ ក្នុង សិក្ខា សាលា ស្ី ពី វគ្គ បំពាក់ បំប៉ៃ 

សតម្ប់ តបធ្ៃឌបសកកម្មទាំងឡា� បដល 

បាៃ តបតពឹ្្ត ឌៅ ក្នុង បខ មិ្ុនា កៃ្ង ឌៅ ឌៃរះ 

គណៈតបធ្ៃ ទី មួ� ៃិង កូរ៉ុម នៃ ពួក សាវក 

ដប់ពីរ នាក់ បាៃ ជួ�តបធ្ៃឌបសកកម្ម ឲ្យ �ល់ 

ពី ភាព ពិ្ មួ� បដល ថា សម្ជិក ទាំងឡា� 

នៃ សាសនាចតក គឺ ដូច ជា ពួក សិសសេ ទាំងឡា� 

របស់ តពរះឌ�ស៊ូវ តគីស្ទ បដល ម្ៃ ទំៃួល ខុស 

ត្ូវ ចំបង ឌដើម្ី បចកចា� ដំណឹងលអែ ។ អ្ក 

ផសេពវផសា� សាសនា ឌពញ ឌម្៉ាងជួ� ដល់ 

សម្ជិក ទាំងឡា� ឌៅ ក្នុង ទំៃួល ខុសត្ូវ 

ឌៃរះ ។ តកុម តបឹកសា ឌស្តក ៃិង វួដជួ� ឌរៀបចំ ៃិង 

សតមប សតមួល ក្រង្រ របស់ ពួក អ្ក ផសេពវផសា� 

សាសនា ៃិង សម្ជិក ទាំងឡា� ។

ដូចបាៃបង្ហាញឌៅក្នុងអ្្ថបទឌៃរះអំពីវួដមួ�

ឌៅក្នុងតបឌទសអង់ឌគ្សថា អព្លូ្ឌ�្ុនៃក្រ

ផ្លាស់បតបចិ្្តឌជឿ អាចឌចញជាលទ្ធផលមកពី 

អ្កដឹកនាំ សម្ជិក ៃិង តកុមតបឹកសាវួដអៃុវ្្ត

ឌគ្លក្រណ៍ទាំងឌៃរះ ៃិង សតមបឌៅៃឹងសាថាៃ

ភាពក្នុងមូលោឋាៃរបស់ពួកឌគ ។

ពួកបរិសុទ្ធស្លូវ៉ាគី

នៅទីកកុងសសែន្វៀល



មាន្ ន្ចៈយែើម្បីបូជា

នៅ នពល កំពុង បនប្រើ នៅ ក្នុងតំបន់ អឺរ៉ុប ខ្នុំ រាន មាន ឯកសិទ្ិ នដើរបែី នឃើញ 

នគាលលទ្ិ ទាំងននះ រាន ដស្ង នចញ ជា អព្ភលូតនហតុ ដដល រាន លាត ប្តោង ឲ្យ 

នឃើញ នៅទីប្កុង ដស៊នហវៀល ប្បនទស អង់នេ្ស ។ នៅ ចុងឆ្នាំ 2008 ប៊ីស្សព 

មាោក ោន់ដុន វនវូដ ដស៊នហវៀល ទីរួយ កំពុង ពិចារោ នៅ នលើ អវី ដដល គាត់ អាច 

ន្វើ នដើរបែី �ួយ ដល់វួដ របស់ គាត់ ឲ្យ រីក ចនប្រើន ។ នៅ ក្នុង វេ្គ បំោក់ បំប៉ន អ្ក ដឹកនាំ 

ប្បធាននស្ករបស់ គាត់ រាន សួរ ដល់ពួក  ប៊ីស្សព ថា « នតើ ប៊ីស្សពទាំង អស់ គានា 

នឹង មាន ឆន្ៈ បូជា អវី ខ្ះ នដើរបែី ទទួល រាន នជាេ�័យ នៅ ក្នុង កិច្ការ ផ្សពវផសាយ 

សាសនា ? » តារ រយៈ ការ បនប្ងៀន របស់ ពួក អ្ក ដឹក នាំ ប៊ីស្សព ោន់ដុន រាន ដឹង 

ថា អ្ក ដឹក នាំ នបសកករ្ម ប្បចាំ វួដ ដ៏ ល្អ មានាក់ េឺ សំខាន់ បំផុត  ប្កុរ ប្បឹកសា វួដ ដដល ន្វើ 

ការ េឺចំ�ុច ចាំ រាច់រួយ និង ឆន្ៈ ចង់ សាដាប់ តារ ការ បំផុស េំនិត វន ប្ពះ វិញ្ញា� 

បរិសុទ្ េឺ រិត ដត សំខាន់ បំផុត ។

បនាទាប់ ពី រាន ពិចារោ និង អ្ិសាឋាន ជា នប្ចើន ដង ប៊ីស្សព ោន់ដុន រាន 

នប្បើ កូននសា វន បពវ�ិត ភាព របស់ គាត់ និង រាន ន្វើ តារ ការ បំផុស េំនិត វន ប្ពះ 

វិញ្ញា� បរិសុទ្ ក្នុង ការនោះ ដលង ទីប្បឹកសា ទាំង ពីរ របស់ គាត់ េឺ បងប្បុស  ប្េីហ្លូរី 

ដន្លស្សនុីព និង បងប្បុស រ៉ូនបី៊ត រិកអ៊ីវិន ។ បនាទាប់ រក ប៊ីស្សព ោន់ដុន រាន 

នៅ បងប្បុស ដន្លស្សនុីព ឲ្យ បំនរើ ជា អ្ក ដឹកនាំ នបសកករ្ម ប្បចាំ វួដ ្ ្មី និង 

បងប្បុស រិកអ៊ីវិន ឲ្យ បំនរើ ជា �ំនួយ ការ អ្ក ដឹកនាំ នបសកករ្ម ប្បចាំ វួដ ។ សមា�ិក 

ទាំងឡាយ វន េ�ៈប៊ីស្សព ប្តូវ រាន នោះ ដលង ទាំងអស់ ដូនច្ះ ការ ផ្លស់ បដលូរ ននះ រិន 

រាន ន្វើ ឲ្យ ពួក នេ មាន ភាព គ្យ ប្សួល ននាះ ន�ើយ ។ ប៉ុដន្នៅក្នុងឧទាហរ�៍ដ៏

ជាក់លាក់ននះប៊ីស្សព ោន់ដុន រានដឹងថាការសនប្រចចិត្ននះប្តឹរប្តូវ នហើយ ទី 

ប្បឹកសា ទាំង ពីរ ក៏ រាន ទទួល យក រុខគ្រ ្ ្មី  នោយបនាទាប ខ្លួន ។

ប៊ីស្សព ជារួយ នឹង ពួក អ្ក ដឹកនាំ នបសកករ្ម ប្បចាំ វួដ និង ប្កុរ ប្បឹកសា វួដ ្ ្មី 

រាន អ្ិសាឋាន បនង្កើត ដផនការ និង ោក់ នគាលនៅ សំរាប់ ការ រីក លូតលាស់ របស់ 

វួដ ។ នៅនពល អនុវត្ ដផនការ របស់ ពួកនេ ពួកនេ រាន ចាប់នផដើរ នឃើញ នជាេ�័យ 

ដ៏ ្ ំ ។ ពិ្ី បុ�្យប្�រុ� ទឹក អ្ក ដប្បចិត្ ន�ឿ រាន នកើន ន�ើង ៉ ោងសនរបែើរ និង មាន 

រនុស្ស ជា នប្ចើន រាន ប្ត�ប់ រក ជា សករ្ម នៅ ក្នុង សាសនាចប្ក វិញ ។ នទាះ បី ជា 

៉ោង ោ ក៏ នោយ អ្ក ដឹកនាំ វួដ រិន រាន ដឹង នៅ នពល ននាះ នទ ថា នសចកដី�ំននឿ 

និង ការ ប្បប្ពឹត្ របស់ ពួកនេ ប្តូវ រាន ទទួល រគ្វាន់ នៅ ក្នុង រនបៀប ដដល ពួកនេ រិន 

ដដល េិត សាមន ដល់ ថា អាច នៅ រួច ។



 ក្ក្្កដា 2013 25

ទទួលអារមមេណ៍រំយភើបយោ�យសច្ ្ីកសឡាញ់

នៅដខ រិនា ឆ្នាំ 2011 មាន អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសនា វ័យ នក្មង មានាក់ និង វដេូ 

របស់ គាត់ ដដល កំពុង ដត នដើរ ដសវងរក អ្ក នរៀន នៅ តារ ដង វិ្ី នានា វន ទីប្កុង 

ដស៊នហវៀល ។ ដអលនឌើរ នីកូឡា ផ្ស រាន នឃើញ បុរស មានាក់ និង ប្បពន្ របស់ 

គាត់ នដើរ កាត់ នហើយ គាត់ រាន មាន អាររ្ម�៍ ៉ ោង ខាលំង ថា គាត់ េួរ ដត និ៉យ 

ជារួយ ពួក នេ ។ ដអលនឌើរ ផ្ស និង វដេូ រាន រត់ នៅ នដើរបែី រាន និ៉យ ជារួយ 

បដី ប្បពន្ ននាះ ។ កិច្ សន្នា រាន ប្បប្ពឹត្នៅ ៉ ោងលំរាក—នប្ោះ បដី ប្បពន្ រូប ននាះ 

ជា�ន ជាតិ ស្លូវា៉េី នហើយ រិន នចះ និ៉យភាសា អង់នេ្ស នទៀត—ប៉ុដន្ មាន រិត្ 

រួរ ដំន�ើរ មានាក់ រាន �ួយ បក ដប្ប ឲ្យ ពួកគាត់ ។ នៅ ក្នុង ការ ពិភាកសា នលើ ដង ផ្លូវ ននាះ 

ពួក អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសនា រាន នប្បើប្រាស់ រូបភាព ដ�នាំ ពី ការ និរិត្ ដំបូង និង 

សារ លិខិត វន ការ សាដារ ន�ើង វិញ ។ បនាទាប់ រក បដី ប្បពន្ ននាះ រាន ទទួល យក ការ 

ោត់ �ួប នដើរបែី ឲ្យ អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសនា ចាប់ នផដើរ បនប្ងៀន ពួក នេ ។

លូដូវីត ខានប្ោក ជា នរ ប្េួសារ រាន ចាប់ នផដើរ អាន ប្ពះ េរ្ពរី រររន ។ រិន 

យូរ បុ៉នាមន គាត់ រាន ឈប់ �ក់ រារី ។ នៅ ក្នុង ការ បនប្ងៀនននះ ពួក អ្ក ផ្សពវផសាយ 

សាសនា ប្តូវ ដត នប្បើ អ្ក បក ដប្បជា នប្ចើន នាក់ នហើយ ក៏ នរៀន ភាសា ស្លូវ៉ាេី តិចៗ នោយ 

ខ្លួន ឯង ផងដដរ ។ នៅ វ ង្ៃ ទី 14 ដខ ឧសភា ឆ្នា ំ2011 លូដូវីត កូន ប្សី មានាក់របស់ គាត់ 

និង សាច់ញាតិ  ប្េួសារ ពីរ នាក់ នទៀត ប្តូវ រាន ទទួល បុ�្យ ប្�រុ� ទឹក ។

បងប្បុស ខានប្ោក រាន ដ្្ង ទី បនាទាល់ នៅ ក្នុង ពិ្ី បុ�្យ ប្�រុ� ទឹក របស់ 

គាត់ ។ តារ រយៈ អ្ក បក ដប្ប គាត់ រាន និ៉យ ទាក់ ទង នឹង បទ ពិនសា្ន៍ វន ការ 

�ួប ជារួយ ពួក អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសនា ។ គាត់ រាន មាន អាររ្ម�៍ កក់ នរៅដា នៅ 

ក្នុង ដួងចិត្ របស់ គាត់ នៅ នពល ដដល គាត់ រាន នដើរ កាត់ ដអលនឌើរ ផ្ស និង វដេូ 

របស់ គាត់ នៅ ក្នុង ទី ប្ប �ុំ �ន វន ទីប្កុង ដស៊នហវៀល ។ គាត់ រិន រាន យក ចិត្ ទុក 

ោក់ នលើ អាររ្ម�៍ ននាះ នទ នហើយ ក៏ បន្ ដំន�ើរ នទៀត ប៉ុដន្ គាត់ រាន នដៀង ដភ្ក នរើល 

អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសនា រដង នទៀត ក៏ ប្សាប់ ដត គាត់ រាន ទទួល អាររ្ម�៍ រំនភើប នោយ 

នសចកដី ប្សឡាញ់ ដដល ពួក នេ រាន បគ្ហាញ តារ រយៈ ការ និ៉យ នៅ កាន់ រនុស្ស 

ទាំងពួង ។ នទាះ បី ជា គាត់ ចង់ នដើរ នៅ ដកបែរ ពួក នេ ក៏ នោយ ក៏ បង ប្បុស ខានប្ោក 

នៅ ដត បន្ នដើរ នៅ នទៀត ។ គាត់ រាន ភាញាក់ នៅ នពល ដដល ពួក អ្ក ផ្សពវផសាយ 

សាសនា រាន នដើរ រក ដល់ គាត់ ។

ប្សប នពល ដដល ប្កុរ ប្េួសារ ស្លូវា៉េី នផ្សង នទៀត រាន ចូលរួរ សាសនា ចប្ក 

រួយ ឆ្នាំ រុន ននាះ ពិ្ី បុ�្យ ប្�រុ� ទឹក ទាំង ននះ រាន កត់ សមារាល់ ការ ចាប់នផដើរ វន 

អព្ភលូតនហតុ វន ការ ដប្បចិត្ ន�ឿ ក្នុង ចំនោរ ប្បជា�ន ស្លូវា៉េី នៅ ទីប្កុង ដស៊នហវៀល 

ប្បនទស អង់នេ្ស ។ សមា�ិក ្ ្មី ទាំងននះ រាន រក កាន់ ប្ពះវិហារ នរៀង រាល់ សរាដាហ៍ 

នោយ នាំ សមា�ិក ប្េួសារ និង រិត្ភក្ិ ឯ នទៀត រក ជារួយ ផង ។ ពួកនេ រាន 

សាវាេរន៍ពួក អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសនា ឲ្យ រក ផ្ះ របស់ នេ និង រាន អនញ្ើញ អ្ក ដវទ 

នទៀត ឲ្យ ចូល រួរ សាដាប់ ដំ�ឹង ល្អ ។

ដអលនឌើរ ផ្ស និង វដេូ ្ ្មី របស់ គាត់ ដអលនឌើរ យ៉ូដសប រិកនឃ រាន នៅ 

សួរ សុខទុក្ខ ប្េួសារ ទាំងននះ ជា ញឹកញាប់ ។ ពួកនេ រាន បនប្ងៀន �ួយ បនប្រើ និង 

ប្បសិទ្ពរ ដល់ ប្កុរ ប្េួសារ ទាំងននាះ ។ វា េឺ ជា នពល ដ៏ អសាចារ្យ 

សប្មាប់ ការបនប្ងៀន ការនរៀន និង ការទទួល អំនោយទាន 

វន ប្ពះវិញ្ញា� សប្មាប់ សាសនាេន់ការី អ្កដប្បចិត្ន�ឿ 

អ្កផ្សពវផសាយ សាសនា អ្កដឹកនាំ នស្ក និង វួដ និង 

សមា�ិកជានដើរ ។

«យៅជាមួ�នតិងចយកមើន្ មាលាំងពួ្យ្»

នពញ រួយ រដូវ នរៅដា និង សរទរ រដូវ  ក្នុង ឆ្នាំ 2011 មាន �នជាតិ 

ស្លូវា៉េី កាន់ ដត នប្ចើន រាន ចូល រួរ សាសនាចប្ក ។ ការ នកើនន�ើង វន ចំនួន ននះ រាន 

ន្វើ ឲ្យ មាន ការ លំរាក ដល់ សមា�ិក ក្នុង តំបន់ នដើរបែី បន្ដឹក ពួកនេ នៅ និង ដឹក 

ពួកនេ រក ពី សាលាប្ប�ុំ វិញ ។ មាន សរាដាហ៍ ខ្ះ ពួក បរិសុទ្ �នជាតិ ស្លូវា៉េី រាន 

ការខិតខំប្ររឹងបប្រងខ្ងផ្សព្វផសាយសាេនារ្រេ់្រម៊ីេ្សពម្៉ាកដ្ៃ់�ុៃ(បផ្កខ្ងដលើ)

ពរួកអ្ក�រឹកនាំដ្រេកកម្វរួ�ៃិងបកុមប្ររឹកសាវរួ�បតូវបាៃប្រទាៃររ្វាៃ់ដៅក្នុងរដ្រៀ្រដផ្សងៗ

ោនាប�លពរួកដ្មិៃប�ល្ ិត�ល់្រនាទា្រ់ពបីជៃជាតិេ្លូវ៉្បីមរួយបកុមបាៃចូលររួមសាេនាចបក

ដហើយបាៃចា្រ់ដផ្ើមដ�ើរដលើផ្លូវចម្ងាយ(8្.ម)ប�លររួមម្ៃទាំងផ្លូវដ្បៃលរូ្រដៅ

ខ្ងដ្្វងដ�ើម្បីចូលររួមការប្រជុំន្ងៃអាទិត្យ។
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នដើរ ចមាងាយ 5 មាោយ ( 8 េ.រ ) តារ ផ្លូវ នរៀងៗ ខ្លួន នដើរបែី នៅ ចូលរួរ ការ ប្ប�ុំ វ្ងៃ 

អាទិត្យ ជា ភាសា ដដល ពួកនេ រិន នចះ ។

េ�ៈប្បធាន នស្ក ដស៊នហវៀល ប្តូវ រាន នរៀបចំ ន�ើងវិញ នៅ ក្នុង ដខ រិ្ុនា ឆ្នាំ 

2011 នោយ ប៊ីស្សព ោន់ដុន ប្តូវ រាន នៅ ឲ្យ បនប្រើ ជា ប្បធាន នស្ក ្ ្មី ។ បនាទាប់ 

ពី រាន រួយ ដខ រក មាន ការ ប្ប�ុំ ពិនសស ប្តូវរាន ន្វើ ន�ើង ជា ភាសា អង់នេ្ស ផង 

និង ភាសា ស្លូវា៉េី ផងដដល សុទ្ ដត មាន វត្មាន របស់ អ្ក បកដប្ប ។

នៅ នពល កំពុង ដត អង្គនុយ នៅ នលើ នវទិកា ប្បធាន ោន់ដុន រាន មាន អាររ្ម�៍ 

រំ�ួល ចិត្ ៉ ោង  ខាលងំ ថា ប្កុរ ស្លូវ៉ាេី ប្តូវ ដត រាន បនង្កើត ន�ើង នហើយ ប្តូវ ោក់ បញ្លូល 

នៅ ជា  វួដ ដស៊នហវៀល ទីរួយ បុ៉ដន្ នឹង ប្ប�ំុ គានា នៅ ក្នុងអគារ រួយ ដដល �ិត ពួក ស្លូវ៉ាេី 

ននាះ រស់ នៅ ។ រិន យូរ បុ៉នាមន នេ រាន រក សាលា ប្ប�ំុ រួយ នហើយរាន �ួល បន្ប់ទំាង 

ននាះ ។ ការប្ប�ំុ ដំបូង ប្តូវ រាន ន វ្ើ ន�ើង នៅ ក្នុង អគារ  ្ ្មនីនាះ  នៅ វ ង្ៃ ទី 11 ដខ ្្លូ ឆ្នាំ 

2011 ។ ពួក អ្ក ដឹកនំា វួដ ដស៊នហវៀល ទីរួយ រាន សង្ឹរ នោយ មាន �ំននឿ ថា នឹង 

មាន រនុស្ស ចំនួន 50 នាក់ ចូលរួរ ។ ផ្នុយ នៅ  វិញ មាន រនុស្ស ចំនួន 84 នាក់ ក្នុង 

ននាះ រួរ មាន �នជាតិ ស្លូវ៉ាេី ចំនួន 63 នាក់ រាន ចូលរួរ ផងដដរ ។

បនាទាប់ ពី ការ នរៀបចំ នស្ក ដស៊នហវៀល ន�ើង វិញ នហើយ ននាះ បង ប្បុស រ៉ូនប៊ីត 

រិកអ៊ីវិន ប្តូវរាន នៅ ឲ្យ បនប្រើ ជា ប៊ីស្សព វួដ ដស៊នហវៀល ទីរួយ ។ បងប្បុស 

ដន្លស្សនុីព រាន បន្ បនប្រើ ជា អ្ក ដឹកនាំ នបសកករ្ម បន្ នទៀត ។ នៅ នប្ការ ការ 

ដឹកនាំ របស់ ប៊ីស្សព ទាំងពី ននាះ អ្ក ដឹកនាំ នបសកករ្ម ប្បចាំ វួដ និង ប្កុរ ប្បឹកសា  

វួដ រាន ន្វើការ េួរ ឲ្យ កត់ សមារាល់ ក្នុង  ការ ដឹកនាំ វួដ នដើរបែី « នៅជារួយ និង ចនប្រើន 

កមាលំង » ពូក បរិសុទ្ ស្លូវា៉េី ( េ .និង ស. 20:53 ) ។

ប្កុរ ប្បឹកសា វួដ រាន នលើក ន�ើង នូវ  បញ្ហា នផ្សងៗ ដូចជា រនបៀប ផ្គត់ ផ្គង់  សប្មាប់ 

នសចក្ី ប្តូវ  ការរបស់  សមា�ិក ្ ្មី រនបៀប �ួយ ពួក នេ ឲ្យ ចូលរួរ ៉ ោង នពញនលញ 

ក្នុង សករ្មភាព ទាំងឡាយ របស់ វួដ រនបៀប ចិញ្ឹរ បីរាច់ ពួកនេ នៅ ក្នុង ដំ�ឹង 

ល្អ និង រនបៀប យក ឈ្ះ នលើ ឧបសេ្គ ខាង ភាសា ។ សមា�ិក ទាំងឡាយ វន ប្កុរ 

ប្បឹកសា រាន តរ អាហារ និង អ្ិសាឋាន សប្មាប់ �ំនួយ ដ៏ នទវភាព នហើយ បនាទាប់ រក 

ខិតខំ ប្បឹងដប្បង ន្វើការ ។ ពួក នេ រាន ចុះសួរ សុខទុក្ខ ដល់ សមា�ិក ្ ្មី និង រាន 

ចូលរួរ ក្នុងការ ោត់ �ួប បនប្ងៀន ទាំងឡាយ ជារួយ ពួក អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសនា 

នពញ នមាោង ។ ពួក នេ រាន �ួយ ដឹក សមា�ិក ្ ្មី ។ ពួកនេ រាន បញ្ជា ទិញ ឯកសារ 

សាសនាចប្ក ជា ភាសា ស្លូវា៉េី ។ ពួកនេ រាន នាំ យក សមា�ិក ដដល រាន ទទួល 

បុ�្យ ប្�រុ�ទឹក ្ ្មី ៗ ឲ្យ នៅ ន្វើ បុ�្យ ប្�រុ�ទឹក សប្មាប់ អ្ក សាលប់ ។

ពួក អ្ក ដឹកនាំ វួដ ក៏ រាន នរៀបចំ េនប្មាង ន្វើ ការ បនប្រើ នៅ នពលបុ�្យ ប្េីស្មាោស់ 

ផងដដរ ។ សមា�ិក វួដ រាន ផដល់ ជា វិភាេទាន ជា ប្រាក់ ឧបត្រ្ភ និង ប្បោប់ នក្មង 

នលង សនរ្ៀក បំោក់ និង អំនោយ នផ្សងៗ នទៀត ផងដដរ ។ អំនោយ វ្ងៃ បុ�្យ 

ប្េីស្មាោស់ ដ៏ ្ ំ ដដល រួរ មាន អាហារ សប្មាប់  នពល លាងាចវន បុ�្យ ប្េីស្មាោស់  

ប្តូវរាន ដចកចាយ នៅ យប់ រុន វ្ងៃ បុ�្យ ប្េីស្មាោស់ នៅ ដល់ ពួក បរិសុទ្ ស្លូវា៉េី និង 

ប្កុរ ប្េួសារ ឯ នទៀតៗ ដដល នៅ ក្នុង តំបន់ វន វួដ ។

សមា�ិក ដដល យូរ និង សមា�ិក ដដល ្ ្មី រាន យល់ ពី គានា តិចតួច ក្នុង ការ 

និ៉យ ភាសានិរួយៗ ប៉ុដន្ ពួកនេ ប្េប់ គានា រាន មាន អាររ្ម�៍ កក់នរៅតា ក្នុង ភាសា វន 

នសចកដី ប្សឡាញ់ ដ៏ ពិតប្រាកដ ។ អាររ្ម�៍ វន នសចកដី អំ�រ រិន អាច បំនភ្ច រាន 

សុភរង្គល និង ការ រំ�ួល ចិត្ រានដក់ ជាប់ ៉ ោង ស៊ី�នប្រៅ ដល់ ពួក សមា�ិក និង 

ពួក សាសនាេន់ការី ។

ឆ្នាំ នប្កាយ ៗ  រក ប្កុរ ដ៏ តូច ននះ រាន រីក ចនប្រើន នៅ ជា អង្គភាព វន សាសនាចប្ក 

ដ៏ រឹងមាំ រួយ ជារួយ នឹង ការ ន្វើ បុ�្យ ប្�រុ�ទឹក ទាំង ប្េួសារៗ នហើយ រួរ ផដនុំ គានា 

ជារួយ សាសនាចប្ក ។ ឪពុក ទាំងឡាយ ប្តូវរាន ដតងតាំង ឲ្យ មាន បពវ�ិតភាព 

នអើរ៉ុន និង រិលេីសសាដដក ពួក កូនប្បុសៗ ប្តូវ រាន ដតងតាំង ឲ្យ មាន បពវ�ិតភាព 

នអើរ៉ុន និង កុមារ មាន នប្ចើន ជាង  20 នាក់ ប្តូវ រាន តាំងន�ើង នហើយ ករ្មវិ្ី សប្មាប់ 

យុវ�ន និង យុវនារី ប្តូវរាន នរៀបចំ ន�ើង នោយ មាន យុវវ័យ នប្ចើន ជាង 25 នាក់ 

រាន ចូល រួរ នរៀងរាល់ សរាដាហ៍ ។ ប្ពះ អមាចាស់ រាន បញ្លូន ពួក អ្ក ផ្សពវផសាយ 

សាសនា នពញ នមាោង ពី សាធារ�ៈរដ្ឋ ដឆក ដដល ជា អ្ក នចះ និ៉យ ភាសាននះ 

នហើយដដល គាំប្ទ បដន្រ នទៀត ដល់ ប្កុរ ។ ក្នុង នពល ជារួយ គានា ននះ ផង ដដរ ប្កុរ 

ប្េួសារ ទាំងននះ រាន ឲ្យ រនុស្ស ្ ្មី ៗ  ដដល ចង់ នរៀន នៅ ប្បនទស កំន�ើត របស់ ខ្លួន ។

កពរះថនអព្លូតយេតរុ

នហតុ អវី រាន ជា នរឿង ននះ នកើត មាន ន�ើង ? ពីនប្ោះ ប្ពះ រិន ដដល ឈប់ ន្វើ ជា 

ប្ពះ វន អព្ភលូតនហតុ ន�ើយ ។ ពីនប្ោះ ពួក អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសនា ដ៏ នសាមះប្តង់ 

រាន ដសវងរក អ្ក ដដល រាន នរៀបចំ ឲ្យ ទទួល ដំ�ឹង ល្អ ៉ ោង ឧសសាហ៍ ពយា៉រ ។ 

ពីនប្ោះ ប្បធាន នស្ក និង ប៊ីស្សព រាន ន្វើការ នោយ នសចកដី �ំននឿ នហើយ ន្វើ តារ 

ការ ដ�នាំ វន ប្ពះ វិញ្ញា�បរិសុទ្ ។ ពីនប្ោះ ប្កុរ ប្បឹកសាវួដ មាន ការ ទទួល ខុសប្តូវ 

នហើយ រាន ន្វើការ នោយ ភាតរភាព ។ ពីនប្ោះ សមា�ិក ទាំងឡាយ រាន នរៀន 

ភាសា  វន  នសចកដី ប្សឡាញ់ ចំនោះ គានា នៅវិញ នៅរក និង រាន ន្វើ តារ ការ អនញ្ើញ 

របស់ ពួក អ្កដឹកនាំ របស់ នេ នោយមាន នសចកដី �ំននឿ និង ការ ន�ឿជាក់ ថា ប្ពះចង់ 

មាន អវី ដដល ប្ទង់ មាន បន្លូល ថា « នយើង ជា ប្ពះ វន អព្ភលូតនហតុ ទាំងឡាយ នហើយ 

នយើង នឹង បគ្ហាញ ដល់ រនុស្ស នលាក ថា នយើង នៅ ដត ដដដល នទាះ ពី វ្ងៃរ្សិល វ្ងៃននះ 

និង រហូត តនៅ » ( នីវហវទី2 27:23 ) ។

នជាេ�័យ នៅ ទីប្កុង ដស៊នហវៀល រិន ដរន ជា នហតុការ�៍ ដតរួយ ននាះ នទ ។ 

វា រំឭក នយើង ពី នសចកដីសនយា ទាំងឡាយ ដដល រាន ផដល់ ឲ្យ តារ រយៈ ពួក ពយាការី 

នហើយ ពប្ងឹង នសចកដី �ំននឿ និង បំ�ង ប្រាថានា របស់ នយើង នដើរបែី ដប្បកាលយ ជា 

ឧបករ�៍ នៅ ក្នុង ប្ពះហស្ វន ប្ពះ នោយ ការ អនញ្ើញ រនុស្ស នៅ �ុំ វិញ ខ្លួន ឲ្យ រក 

ឯ ប្ពះប្េីស្ ។ ប្បសិននបើ នយើង ន្វើ ដូនចានាះ ននាះនយើង នឹង ោក់ ខ្លួន នយើង នៅ ទី ដដល 

ប្ពះអមាចាស់ អាច ប្បទាន ពរ ដល់ នយើង ជារួយ ឱកាស ទាំងឡាយ នដើរបែី នរៀន ន្វើ ឲ្យ 

សករ្ម និង ចិញ្ឹរបីរាច់ ដល់ អ្កដវទនទៀត ។ នហើយ នយើង នឹង នឃើញ ភសដនុតាង 

ដដល ថា ប្ទង់ បន្ ន្វើ ជា ប្ពះ វន អព្ភលូតនហតុ ។ ◼

ខ្ងសាតាំ៖ហាវារ៉ូដ្ៃ់កាអ្ក�រឹកនាំបកុមេ្លូវ៉្បីដៅទបីបកុងបេមដហ្វៀលឈរសាវា្មៃ៍មៃុេ្ស

មកកាៃ់ការប្រជុំសាបកាម៉ង់។បកុមដៃោះបតូវបាៃដរៀ្រចំឲ្យកាលាយជាសាខ្ដៅបខមិនាឆ្នាំ

2013។បផ្កខ្ងដលើ៖ពរួកអ្ក�រឹកនាំវរួ�បេមដហ្វៀលទបីមរួយដៅក្នុងបកុមប្ររឹកសាវរួ�។បផ្ក

ខ្ងដបកាម៖្រងបេបីម្នាក់ៃិយយដៅក្នុងការប្រជុំសាបកាម៉ង់។





ោវារី ខ្នុំ សាយរ័ស និង  ខ្នុំ រាន នរៀបការ ក្នុង 

ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ នៅ  វ្ងៃទី 23 ដខ ឧសភា 

ឆ្នាំ 2006 ។ ពីរុន នយើង នរៀបការ ការ គ្រ របស់ គាត់ 

ក្នុង រន្ីរ ពិនសា្ន៍ រួយ  តប្រូវ ឲ្យ សាយរ័ស ប្តូវ ន្វើ ការ 

នៅ វ្ងៃ អាទិត្យ ។ គាត់មានការផ្លស់ប្លូរនពលនវលាន វ្ើ

ការ ប៉ុដន្ ជា ្ រ្មតា  គាត់ ន្វើ ការ ពី ោក់ កោដាល យប់ 

រហូត ដល់ នមាោង 8:00 ប្ពឹក ។ នប្កាយ នចញ ពី ន្វើការ  

គាត់ ប្តូវ ប្ត�ប់ នៅ ផ្ះ  នដើរបែី នោះឯកសោឋាន របស់ 

គាត់ នចញ នហើយ ោក់ សនរ្ៀក បំោក់ វ្ងៃ អាទិត្យ 

រួចនហើយ ន្វើ ដំន�ើរ នៅ ប្ពះវិហារ ដត រដង ដដល វាចាប់ 

នផដើរ នៅ នមាោង 9:00 ប្ពឹក ។ គាត់ រាន បន្ ន្វើ ការ ដបប 

ននះ  បនាទាប់ ពី នយើង រាន នរៀបការនហើយ ។

នពល ខ្ះ ខ្នុំ នៅ ប្ពះវិហារ ដត មានាក់ ឯង នោយសារ 

គាត់ ប្តូវ ន្វើ ការ បដន្រ ។ នយើង ដតងដត សង្ឹរ ថា  គាត់ 

រិន ប្តូវ ន្វើ ការ នៅ វ្ងៃ បរិសុទ្ ជានិច្ននាះ នទ ។ នៅ 

អាទិត្យ ទីរួយ  ក្នុង ដខ រិ្ុនា ឆ្នាំ 2006 នយើង រានន្វើ 

ការ តរ អាហារ ជា នលើក ដំបូង របស់ នយើង  ក្នុង នារ 

ជា សាវារី និងភរិ៉ ។ នយើងរាន អ្ិសាឋាន នោយ 

នសចកដី�ំននឿ ថា សាយរ័ស  នឹង ប្តូវ រាន ប្បទាន ពរ ឲ្យ 

ជារួយ នឹង ការគ្រ រួយ ដដល រិន តប្រូវ ឲ្យ គាត់ ន្វើការ 

នៅ វ្ងៃ អាទិត្យ ។

ពីរបី វ្ងៃ នប្កាយ រកនៅ ប្បមា� ជា នមាោង 10:00 

ប្ពឹក ខ្នុំ នងឿងឆងៃល់ ថានតើ រាត់  សាយរ័ស  នៅោ 

តារ ្ រ្មតា  គាត់ ប្ត�ប់ រក នៅ ចននាលះ នមាោង 8:00 

និង 9:00 ប្ពឹក ។ រំនពច ននាះ ខ្នុំ រាន មាន នូវ េំនិត 

រួយ ថា ៖ « គាត់ ប្បដហល ជា រាន ន�ើង រុខ តំដ�ង 

នហើយ » ។ ទីបំផុត សាយរ័ស រាន រក ដល់ ផ្ះ នៅ 

នមាោង 11:00 ប្ពឹក។ នពល គាត់ ចូល រក ក្នុង ផ្ះ គាត់ 

រាន និ៉យ ថា គាត់ មាន ដំ�ឹងល្អ និង  អាប្កក់ ។

ខ្នុំ រាន ប្រាប់ គាត់ឲ្យ ប្រាប់ខ្នុំ ពី ដំ�ឹង អាប្កក់ 

រុន ។ គាត់ រាន និ៉យ ថា រិន យូរ នទ នយើង 

នឹង ប្តូវ ចាក នចញ ពី ទីប្កុងអិល្ីហារាន់  ប្បនទស 

ហវីលីពីន នហើយផ្លស់ នៅទីប្កុងរាោវ� ប្បនទស 

ហវីលីពីន ។ ដំបូង ខ្នុំរិន នពញចិត្ នឹង ដំ�ឹង ននាះ 

ន�ើយ នោយសារ នយើង ប្សឡាញ់ សមា�ិក នៅ ក្នុង 

នស្ក របស់ នយើង ។ ពួកនេ មាន សោដាន ចិត្ ល្អ 

ោស់ចំនោះ នយើង ទុក នយើង ដូចជា ប្េួសារ របស់ 

ពួកនេ ដដរ នោយ ដឹង ថា សាយរ័ស និងខ្នុំ គាមន ប្កុរ 

ប្េួសារនៅ ដកបែរ ។

នពល ខ្នុំ សួរ គាត់ ពី នហតុផល ដដល ប្តូវ ផ្លស់ នៅ 

ទីប្កុង រាោវ� គាត់ រាន និ៉យ ថា នោយសារ 

ដត មាន ដំ�ឹងល្អ ។ ប្បធាន របស់ គាត់  រាន 

សមាភាស គាត់ សប្មាប់ ការគ្រ រួយ នទៀត នៅ ក្នុង 

ទីប្កុងរាោវ� ។ ខ្នុំ រាន សួរ គាត់ ភាលរពុំដរន ពី 

ប្រាក់ដខ របស់គាត់នទ ប៉ុដន្ ថានតើ ការ គ្រ ននាះ នឹងតប្រូវ 

ឲ្យ គាត់ ន្វើ ការ នៅ វ្ងៃ អាទិត្យ ដដរ ឬនទ ។ នពល គាត់ 

នឆ្ើយ ថា « នទ ! » ខ្នុំ រីករាយ ខាលំងោស់ ។ ខ្នុំ 

រាន ឱប គាត់ នហើយ ប្រាប់ គាត់ ថា ការគ្រ្្មី របស់ 

គាត់ េឺជា ចនរ្ើយ ចំនោះ ការ អ្ិសាឋាន និង  ការ តរ 

អាហាររបស់ នយើង ។ ពីរដខ នប្កាយ រក សាយរ័ស  

រាន ចាប់ នផដើរ ន្វើការ នៅ ទីប្កុងរាោវ� ។

ប្ពះវរបិតាសួេ៌ យក ប្ពះទ័យ ទុក ោក់ ចំនោះនយើង 

នហើយ ប្ទង់ប្បទាន ពរ នយើង នពល នយើង អនុវត្ នសចកដី 

�ំននឿ នហើយ នគារពប្បតិបត្ិ តារ ប្ពះបញ្ញត្ិ របស់ 

ប្ទង់ ។ ខ្នុំ មាន នសចកដីអំ�រចំនោះ នគាលការ�៍ វន 

ការអ្ិសាឋាន និង  ការ តរអាហារ ។ ការ គ្រ របស់ 

សាវារី ខ្នុំ  េឺជា ពរ�័យ រួយ សប្មាប់ នយើង ។ ឥ�លូវននះ 

គាត់ មាន នពល នដើរបែី បំនពញ ការនៅ បនប្រើ របស់ គាត់ 

នៅ ក្នុង វួដ នហើយការគ្រ ដត រួយេត់ ដដល គាត់ ន្វើ នៅ 

វ្ងៃ អាទិត្យ  េឺ ការគ្រ របស់ ប្ពះអមាចាស់ ។ ◼

ម៉ារី ឌជន លូមថិឌបា ស៊ូយ៉ា ប្រឌទស ហ្វីលីពីន

ការ ឌធ្វើ ក្ថិច្ចការ សបម្រ់បពះ  ែមចាស់

សំយេងពួ្បរិសរុទ្ធថ្ងៃចរុងយកកា�

ឌពល ែលេះ ែ្នុំ ឌៅ 

បពះវិហ្រ អត មនាក្់ 

ឯង  ឌដាយោរ គ្ត់ បតូវ ឌធ្វើ ការ 

្រអន្ម ។ ឌយើង អតងអត សង្រឹម 

ថា  គ្ត់ មថិន បតូវ ឌធ្វើ ការ ឌៅ ន�ងៃ 

្ររិសុទ្ធ ឌឡើយ ។
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កាល ពី ខ្នុំ អាយុ 19 ឆ្នាំ ខ្នុំ រាន នៅ សួរ 

សុខទុក្ខ នលាកតា នលាក៉យ ខ្នុំ ជានលើក 

ចុងនប្កាយ រុននពល ខ្នុំ ន្វើ ដំន�ើរ នៅ បនប្រើ ខាង ដផ្ក 

រនុស្ស្រ៌ នៅ ប្បនទស នអកាវាទ័រ ។ នលាកតា របស់ ខ្នុំ 

រាន បដលូរ នៅ នៅ ក្នុង រ�្ឈរ�្ល �ន ចាស់ �រា នប្ោះ 

សុខភាព របស់ គាត់ ចុះ ទន់នខសាយ ។ គាត់ រាន រកទុក្ខ 

នោយ �ំងឺ វិកលចរិត ប្ពរទាំង មាន ភាពទន់នខសាយ 

ខាង រាងកាយ នោយសារ ភាពចាស់ �រា ។

នពល ប្កុរប្េួសារ ខ្នុ ំនិង ខ្នុ ំរាន ចូល នៅ ក្នុង 

រ�្ឈរ�្ល �ន ចាស់ �រា ខ្នុ ំរិន សបបាយ ចិត្ នទ 

នោយ ដឹង ថា ការសួរ សុខទុក្ខ នលាកតា ខ្នុ ំនលើកននះ 

ទំនង ជា ការសួរ សុខទុក្ខ នលើក ចុងនប្កាយ នហើយ ។ 

ខ្នុ ំរានដឹង ថា គាត់ នឹង ទទួល អនិច្ករ្ម នពល ខ្នុ ំនៅ 

ឆ្ងាយ នហើយ ខ្នុ ំមាន អាររ្ម�៍ ថា ខុស ដដល ចាកនចញ 

ពី គាត់ ។

រុននពល នយើង ចូល ក្នុង បន្ប់ គាត់ បុេ្គលិក មានាក់ 

រាន ផ្លស់ នលាកតា ខ្នុំ ឲ្យ អង្គនុយ ក្នុង រនទះរុញ ។ 

នយើង រាន រុញ គាត់ នៅក្នុង កដន្ង សាធារ�ៈ 

របស់ រ�្ឈរ�្ល ។ មាដាយ ខ្នុំ កំពុង ដត និ៉យ 

នៅកាន់ បុេ្គលិក មានាក់ នពល ប្អលូនប្សី ខ្នុំ ដដល 

មាន អាយុ 16 ឆ្នាំ និង ខ្នុំ និ៉យ នៅកាន់ 

នលាកតា នយើង ។

គាត់ ពំុ ដរន ជា ខ្លួនគាត់ នទ ។ ភាពទន់នខសាយ 

វន សាថោនភាព ខាង សតិ របស់ គាត់ ដសដង ជាក់ចបាស់ 

នហើយ គាត់ ហាក់ដូច ជា វនងវង ។ នពល នយើង សួរ 

គាត់ ថា គាត់ មាន នៅ បុ៉នាមន នាក់ គាត់ នឆ្ើយ រិន 

ប្តូវ ននាះនទ ។ បនាទាប់រក នយើង ចំអន់ គាត់ នោយ 

កដបី្សឡាញ់ នពល នយើង �ប្មាប គាត់ នោយ ហ្មត់ចត់ 

ថា គាត់ មាន នៅ បុ៉នាមន នាក់ ពិតប្រាកដ ននាះ ។

ដួងចិត្ ខ្នុ ំនខាលចផសា ោស់ សប្មាប់ គាត់ ។ ដត 

បនាទាប់រក នោយ ទទួលសារាល់ ពី ការវនងវង របស់ គាត់ 

និង នៅ កោដាល វន ការនឆ្ើយ សំ�ួរ របស់ នយើង 

នោយ រិន ប្តឹរប្តូវ ននាះ នលាកតា ខ្នុ ំរាននិ៉យ 

ន�ើង រួយ រំនពច ថា « ប្កុរប្េួសារ ដ៏ អស់កលបែ ជានិច្ 

រួយ » ។

ខ្នុ ំមាន ការភាញាក់នផ្អើល ៉ ោងខាលងំ ។ បុេ្គលិក មានាក់ 

ដដល នៅ �ិត ននាះ រិន រាន យល់ ពី អវ ីដដល គាត់ 

បក្ុមបគួោរ ដ៏ ែស់ក្ល្ប ជានថិច្ច មួយ
រាន និ៉យ នទ ដត ប្អលូនប្សី ខ្នុ ំនិង ខ្នុ ំរាន នរើល រុខ 

គានា នៅវិញ នៅរក ។ នយើង ទំាងពីរ នាក់ រានឮ គាត់ 

និ៉យ ៉ ោងចបាស់ ។ បនាទាប់ រក គាត់ រាន និ៉យ 

រដងនទៀត ជានលើក ទីពីរ « ប្កុរប្េួសារ ដ៏ អស់កលបែ 

ជានិច្ រួយ » ។ នលើកននះ មាដាយ នយើង ក៏ រាន ឮ គាត់ 

ដដរ ។

ខ្នុំ រិន រាន នឹកនឃើញ ពី អវី នផ្សងនទៀត អំពី ការសួរ 

សុខទុក្ខ របស់ នយើង នៅ វ្ងៃ ននាះនទ ។ អវី ទាំងអស់ 

ដដល ខ្នុំ ដឹង េឺ ថា នពល នយើង រាននដើរ នចញ រក 

ខាងនប្រៅ រ�្ឈរ�្ល ដ្ទាំ ខ្នុំ រានយំ ខ្សឹកខ្សលួល 

នោយ ទុក្ខប្ពួយ ផង និង នោយនសច កដីអំ�រ ផង—

ប្ពួយ ចំនោះ បុរស ដដល នយើង កំពុង ទុកនចាល និង ជា 

បុរស ដដល ខ្នុំ នឹង ពុំ រាន �ួប រដងនទៀត ក្នុង �ីវិត ននះ និង 

នសចកដីអំ�រ ចំនោះ នសចកដី 

នរតាតា ករុោ ដ៏ ទន់ភ្ន់ 

វន ោក្យ ដ៏ សារញ្ញ ទាំងននាះ និង នសចកដី សុខសាន្ 

ដដល ោក្យ ទាំងននាះ ផដិតជាប់ ក្នុង ដួងចិត្ ខ្នុំ ។

ខ្នុ ំដឹង ថា វ្នីបើ សាថោនភាព ខាង សតិ របស់ នលាកតា 

ខ្នុ ំចុះនខសាយ ក៏នោយ ក៏ គាត់ អាច ដចកចាយ នូវ 

ការន�ឿជាក់ ដ៏ រឹងមំា និង ការនចះដឹង របស់ គាត់ ជានលើក 

ចុងនប្កាយ ថា ប្កុរប្េួសារ េឺ អស់កលបែ ជានិច្ ។

រិនយូរ ប៉ុនាមន ខ្នុំ រាន ន្វើ ដំន�ើរ នៅ បនប្រើ ខាង 

ដផ្ក រនុស្ស្រ៌ របស់ ខ្នុំ ។ នពល រានដឹង ដំ�ឹង ពី 

អនិច្ករ្ម របស់ នលាកតា ខ្នុំ រួយ សរាដាហ៍ រុននពល ខ្នុំ 

ប្ត�ប់ រកវិញ ននាះ ខ្នុំ មាន អាររ្ម�៍ សុខសាន្ ។ ខ្នុំ 

រានដឹង នហើយ ខ្នុំ នៅដត ដឹង ថា វ្ងៃ ោរួយ ខ្នុំ នឹង 

រាន�ួប គាត់ រដងនទៀត ។ សូរ អរេុ� ចំនោះ ពិ្ី 

បរិសុទ្ វន ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ ដដល ន្វើ ឲ្យ ប្កុរប្េួសារ 

នៅ អស់កលបែ ជានិច្ ។ ◼

ឌេលលី ឌែចហ៍. ម៉ាបដូវ រដ្ឋ យូថាហ៍ ស.រ.អា.

ឌោក្ត្ ែ្នុំ ពុំ អមន 

ជា ែលេលួនគ្ត់ 

ឌទ ។ ភាពទន់ឌែសាយ នន 

ោថានភាព ខាង សតថិ រ្រស់ គ្ត់ 

អស្ង ជាក្់ច្បស់ ឌហើយ គ្ត់ 

ហ្ក្់ដូច ជា វឌង្វង ។
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្រង ចន សាវារី របស់ ខ្នុំ ជា បុរស មាឌ ្ ំ មានាក់ ។ 

គាត់ មាន កំពស់ 1.90 ដរ៉ប្ត និង មាន 

ទរងៃន់ ជាង 90 េី�លូប្ការ ។ សប្មាប់ គាត់ ការន្វើ 

ដំន�ើរ តារ ផ្លូវ អាកាស អង្គនុយ ក្នុង នរៅអី ថានាក់ ្ រ្មតា 

ភាពរិនប្សួល េឺ ល្អ បំផុត នហើយ អាប្កក់ បំផុត េឺ 

ឈឺចាប់ ។

ក្នុង ដខ សីហា ឆ្នាំ 2006 នយើង ប្តូវរាន នៅ ឲ្យ 

បនប្រើ នបសកករ្ម ក្នុង ដផ្ក នសវា អប់រំ សាសនាចប្ក 

នៅ សាកល វិទយាល័យ ប្ពីកហាំ យ៉ង់–ហាវវ៉ ។ 

កាល ដល់ នពល ប្ត�ប់ រក ផ្ះ វិញ នយើង រាន មាន 

ការភ័យខាលច ចំនោះ អវី ដដល គាត់ នឹង ប្តូវដត ស៊ូប្ទាំ 

នៅនលើ យន្នហាះ ប្ត�ប់ រកកាន់ ដដនដី អានររិក 

វិញ ។ នពល នៅ កដន្ង ពិនិត្យ សំបុប្ត ចូល នយើង 

សបបាយចិត្ ដដល ដឹង ថា មាន នរៅអី ថានាក់ ពិនសស 

មួ� នៅ ទំននរ ដូនច្ះ នយើង រាន បដលូរ សំបុប្ត គាត់ នៅ 

ែ្ក្ មថិនអាច មក្ ទីឌនះ ឌទ
នរៅអី ថានាក់ ពិនសស ននាះ ។ គាត់ នឹង អាច អង្គនុយ ក្នុង 

នរៅអី ដដល ប្សួល នោយ មាន កដន្ង ទូលាយ សប្មាប់ 

ន�ើង ដ៏ ដវង របស់ គាត់ ។

ប្បដហល ោក់កោដាល ផ្លូវ នពល កំពុង នហាះនហើរ 

ខ្នុំ រាន សនប្រចចិត្ នៅ នរើល ថា គាត់ ៉ ោងោ ដដរ ។ 

នពល ខ្នុំ រាន នដើរ នឆ្ពះ នៅកាន់ ដផ្ក នរៅអី ថានាក់ ពិនសស 

អ្ក បនប្រើ នលើ យន្នហាះ មានាក់ រាន ឈរ នៅ មាត់ទាវារ 

នដើរបែី បញ្ឈប់ ខ្នុំ ។

« នតើ មាន អវី ឲ្យ ខ្នុំ អាច �ួយ រាន ដដរ នលាកប្សី ? » 

នាង រាន សួរ ។

ខ្នុំ រាន នឆ្ើយ តប ថា « ចាស៎ រាន ខ្នុំ ចង់ �ួប សាវារី 

ខ្នុំ រួយ ដភ្ត » ។

នាង រាន និ៉យ នោយ រីករាយ ដត ហ្មត់ចត់ ថា 

« ខ្នុំ នសាកសាដាយ ផង នលាកប្សី រិន អាច រក ទីននះ 

រាននទ » ។

« ដត គាត់ ជា សាវារី ខ្នុំ ខ្នុំ ប្គាន់ដត ចង់ �ួប គាត់ ដត 

រួយ ដភ្ត ប៉ុនោណះ » ។

នាង រាន និ៉យ រដងនទៀត ទាំង នៅ រាំង 

ទាវារ ថា « ខ្នុំ នសាកសាដាយ ផង ប៉ុដន្ នលាកប្សី រិន 

ប្តូវរាន អនុញ្ញាត ឲ្យ រក ទីននះ នទ ។ ខ្នុំ អាច នាំ ោក្យ 

ផ្ដាំ នផ្ើ នៅ សាវារី នលាក ប្សី រាន នហើយ គាត់ អាច 

រក�ួប នលាកប្សី រាន ប្បសិននបើ គាត់ ចង់ ។ ប៉ុដន្ 

នគាលការ�៍ េឺ ថា មានដត អ្កដំន�ើរ ថានាក់ ពិនសស 

ប៉ុនោណះ ដដល អាច នៅក្នុង ដផ្ក ននះ រាន » ។

ខ្នុំ ប្សឡាំងកាំង រួយ ប្សបក់ ដត នោយ នឃើញ 

ការមានះ របស់ នាង ខ្នុំ រាន ប្ត�ប់ រក នរៅអីរបស់ ខ្នុំ 

នៅ ថានាក់ ្ រ្មតា វិញ នោយ សងៃប់សាងាត់ ។

ខ្នុ ំរានចាប់នផដើរ េិត អំពី កប្រិត វន ភាពរុងនរឿង 

ទំាងបី ដដល រាន កត់ប្តា នៅក្នុង ប្ពះេរ្ពរី និង នោយ 

ពយាការី ទំាងឡាយ ។ នយើង អាន ថា ប្ពះប្េីស្ នឹង 

៉ង រក�ួប ពួកអ្ក ដដល នៅ ក្នុង នេរ នទនរសសាទាល 

( សូរនរើល េ. និង ស. 76:77 ) នហើយ ពួកនទវតា 

ដដល ចាត់ ឲ្យ បនប្រើ នឹង រក �ួប ពួកអ្ក ដដល នៅក្នុង 

នេរ នទន�សាទាល ( សូរនរើល េ. និង ស. 76:88 ) 

ដត ពួកអ្ក ដដល នៅក្នុង នេរ ដដល មាន សិរី រុងនរឿង 

តិចជាង រិនអាច ន�ើង នៅ នេរ នសន�សាទាល 

រានន�ើយ ( សូរនរើល េ. និង ស. 76:112; 

សូរនរើល ផងដដរ េ. និង ស. 88:22–24 ) ។ នោយ 

េិត អំពី បទពិនសា្ន៍ របស់ ខ្នុ ំខ្នុ ំរាន មាន អាររ្ម�៍ 

ថា ខ្នុ ំអាច នរើលនឃើញ រួយ ដភ្ត ពី សាថោនភាព សប្មាប់ 

ពួកអ្ក ដដល នៅក្នុង នេរ ដដល មាន សិរី រុងនរឿង តិចជាង 

ននាះ ៉ ោងោ ។ នតើ ពួកនេ នឹង មាន អាររ្ម�៍ 

ោ៉ងោ នពល ឮ ោក្យ ថា « ខ្នុ ំនសាកសាដាយ ផង អ្ក 

រិន អាច រក ទីននះ រាននទ » ។

ប្បដហល ប្រាំដខ នប្កាយរក សាវារី របស់ 

ខ្នុំ រាន ទទួល អនិច្ករ្ម នោយសារ �ំងឺ រហារីក ។ 

បទពិនសា្ន៍ របស់ ខ្នុំ នៅនលើ យន្នហាះ ផដល់ 

ការោស់នតឿន ដល់ ខ្នុំ បដន្រ នទៀត នដើរបែី ឲ្យ ខ្នុំ រស់នៅ 

៉ោងោ នដើរបែី ខ្នុំ រិន រាច់ ឮ ោក្យ ទាំងននាះ 

រដងនទៀត—៉ោងនហាច ោស់ រិនដរន នៅ វាំងនន 

មាខាង នទៀត ននាះនទ ។ ◼

្រូននី ម៉ាសល រដ្ឋ យូថាហ៍ ស.រ.អា.

ឌពល ែ្នុំ បាន ឌដើរ ឌឆ្ពះ ឌៅកាន់ អ្្ក្ 

ឌរៅែី ថានាក្់ ពថិឌសស ែ្ក្ ្រឌបមើ ឌលើ 

យន្តឌហ្ះ បាន ឈរ ឌៅ មត់ទាវារ ឌដើម្បី 

្រញ្ឈ្រ់ ែ្នុំ ។
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ភាពរីក្រយ គឺ ពុំ អាច កាត់ន�លេ បានឌទ

�្មីៗ ននះ ខ្នុំ រាន នៅ ្ នាគារ នដើរបែី ដកលុយ រួយ 

ចំនួន រក នបើក ឲ្យ បុេ្គលិក របស់ ខ្នុំ ។ រុននពល 

នបឡា្ិការ ឲ្យ លុយ រក ខ្នុំ ខ្នុំ រានសុំ គាត់ ដូរ លុយ 

ប្កោស 200 សូល នៅ ប្កោស 50 សូល ។ 

នបឡា្ិការ រានបដលូរ លុយ ឲ្យ ខ្នុំ ប៉ុដន្ ខ្នុំ េិត ថា ខ្នុំ 

រាននឃើញ ថា គាត់ រាប់ លុយ ខុស ។

គាត់ រានឲ្យ លុយ ប្កោស 50 សូល រក ខ្នុំ 

នហើយ ខ្នុំ រាន ្ យនប្កាយ នដើរបែី ចាំ យក លុយ ដដល 

ខ្នុំ ដក ។ នពល ខ្នុំ រង់ចាំ ខ្នុំ រាន រាប់ លុយ ដដល ខ្នុំ ដូរ 

ននាះ ។ ខ្នុំ រានឲ្យ លុយ នៅនបឡា្ិការ ចំនួន 1,200 

សូល ប៉ុដន្ គាត់ រាន ឲ្យ ខ្នុំ វិញ 2,200 សូល—េឺ រួយ 

ោន់ បដន្រ នទៀត ។ នៅនពលននាះ ខ្នុំ ប្តូវរាន លបែលួង ។ 

ខ្នុំ រានប្រាប់ ខ្លួនឯង ថា ្នាគារ មាន លុយ នប្ចើន 

ោស់ ។ ប៉ុដន្ ខ្នុំ ដឹង នៅក្នុង ដួងចិត្ ខ្នុំ ថា លុយ ននាះ 

រិនដរន ជា របស់ ខ្នុំ នទ ខ្នុំ ប្តូវដត ឲ្យ វា ប្ត�ប់ នៅវិញ ។

រួយ ប្សបក់ នប្កាយរក អ្កនបើកលុយ រាននៅ 

ខ្នុំ នដើរបែី បញ្ប់ ប្បតិបត្ិការ�៍ របស់ ខ្នុំ ។ គាត ់

រានរាប់ លុយ ដដល ប្តូវដក របស់ ខ្នុំ នហើយ នពល គាត់ 

រានហុច លុយ ឲ្យ ខ្នុំ គាត់ រានសួរ ខ្នុំ ថា « មាន អវី 

នទៀត នទ ? »

ខ្នុំ ប្រាប់ គាត់ ថា « រាទ មាន » ។ « ខ្នុំ រានឲ្យ អ្ក 

1,200 សូល នដើរបែី បដលូរ យក លុយ ប្កោស តូច ដត អ្ក 

រានឲ្យ ខ្នុំ វិញ 2,200 » ។

បនាទាប់រក ខ្នុំ រាន ហុច 2,200 សូល ឲ្យ គាត់ ។ 

គាត់ រាន រាប់ លុយ ននាះ ពីរ ដង ទាំង វដ ញ័រ ។ គាត់ 

ពិរាក នឹង ន�ឿ នូវ អវី ដដល គាត់ រាននឃើញ ។ គាត់ 

រានសរ្ឹង រក ខ្នុំ នហើយ ពយា៉រ និ៉យ ប៉ុដន្ 

គាត់ ប្គាន់ដត អាច បន្ឺ សនរ្ង រាន ពីរ ដង ប៉ុនោណះ ថា 

« អរេុ� អ្ក ខាលំងោស់ » ។

ខ្នុំ រាន ចាកនចញ ពី ្ នាគារ នោយ រីករាយ ។ 

នៅ សរាដាហ៍ ននាះ ខ្នុំ នរៀបចំ នរនរៀន រួយ សប្មាប់ ពួក 

យុវ�ន ក្នុង វួដ របស់ ខ្នុំ អំពី ការយកឈ្ះ ការលបែលួង ។ 

វា អសាចារ្យ ោស់ ដដល អាច ដចកចាយ បទពិនសា្ន ៍

របស់ ខ្នុំ នៅ ្ នាគារ ជារួយ ពួកនេ ។

ពួកនេ ខ្ះ រាន និ៉យ កំដប្ង ថា « បង ប្រាកដ 

ជា និ៉យ នលង នទ » ។ « វា េឺ រួយ ោន់ សូល ោ 

ដដល បង រានឲ្យ នៅ វិញ ! »

ខ្នុំ រាននឆ្ើយ តប ទាំង ញញឹរ ថា « ភាពរីករាយ េឺ 

ពុំ អាច កាត់វ្្ រាននទ » ។

ឱ ! ខ្នុំ មាន អំ�រេុ� ខាលំងោស់ សប្មាប់ 

បទពិនសា្ន៍ ននះ ដដល រាន ពប្ងឹង ទាំង ទីបនាទាល់ 

របស់ ខ្នុំ និង ទាំង ទីបនាទាល់ របស់ ពួក យុវ�ន 

ទាក់ទង នៅនឹង សារៈសំខាន់ វន ការតទល់ នឹង 

ការលបែលួង ។ ◼

អាឌ្រ៊ីលីណូ ឌហហ្គនឌដស ខាសបតូ ប្រឌទស ឌពរែូ

ឌ្រឡាធថិការ ឌៅ ធនាគ្រ 
បាន ឲ្យ ែ្នុំ 2,200 

សូល—គឺ មួយ ពាន់ ្រអន្ម ឌទៀត ។ 
ឌៅឌពលឌនាះ ែ្នុំ បតូវបាន ល្បលួង ឲ្យ 
ទុក្ លុយ អដល ឌលើស ឌនាះ ។
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ឱ
 ! ពិភព វន រ�្ឈិរវ័យ វ័យនក្មង ( ទាំង នរៀបការ និង នៅលីវ ) សពវវ្ងៃ ននះ ខុសគានា 

និង ពិរាក ៉ ោងោ នៅ កាល នប្បៀបន្ៀប នៅនឹង ពិភព វន រ�្ឈិរវ័យ វ័យនក្មង 

កាលពី ពីរ ឬ បី �ំនាន់ រុន ននាះ ។ ឧបសេ្គ ជានប្ចើន សពវវ្ងៃ ននះ រិន ទាំងមាន  

ឬ រិន ខាលំងកាល ដូច សពវវ្ងៃ ននះ នទ នៅនពល ខ្នុំ នរៀន នៅ រហាវិទយាល័យ ននាះ ។

ប៉ុដន្ អ្ក នៅ ទីននះ ឥ�លូវ ននះ នៅក្នុង ប្គា ននះ ។ អ្ក កំពុង ្ ន នៅរុខ ខ�ៈ 

ដដល ពួក ចាស់ទុំ របស់អ្ក រាន ឆ្ង នៅក្នុង ភាពអស់កលបែ ជានិច្ នៅនហើយ ។ អ្ក នៅ 

ទីននះ នៅក្នុង ប្គា ននះ េឺ ពុំដរន នោយ វចដន្យ ននាះនទ ប៉ុដន្ ជា ដផ្ក រួយ វន ដផនការ ដ៏ នៅ 

អស់កលបែ ជានិច្—ដដល ប្តូវរាន នរៀបចំ យល់ប្ពរនប្ពៀង និង ប្តូវរាន អនុវត្ តាំងពី 

រុន ដផនដី ប្តូវរាន បនង្កើត រក នរ៉្ះ ។

ឱ ! អ្ក មាន នជាេវាសនា ល្អោស់ ដដល រាន សារាល់ ពី ការសាដារ ន�ើងវិញ វន 

ដំ�ឹងល្អ ! អ្ក ដឹង ថា មាន �ីវិត រុន ដផនដី នៅក្នុង វត្មាន របស់ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ និង 

ប្ពះនយស៊ូវប្េីស្ ។ អ្ក ប្តូវរាន បនប្ងៀន និង សាកលបែង ។ អ្ក រាននរៀន ពី ចបាប់ 

ដដល នឹង នាំឲ្យ អ្ក រីកចនប្រើន និង លូតលាស់ ។ អ្ក រានន្វើតារ ចបាប់ ទាំងននាះ នហតុ 

ដូនច្ះ នហើយ អ្ក ប្តូវរាន ចាត់ឲ្យ រក នលើ ដផនដី នោយ ោក់ អ្ក ក្នុង បុពវនហតុ រួយ ដដល 

ដឹកនាំ នៅកាន់ ភាពនលើក តនរ្កើង អំោច និង ភាពជាប្ពះ ។

អ្ក យល់ ពី នគាលបំ�ង វន �ីវិត រដរង សាលប់ នៅនលើ ដផនដី នហើយ អ្ក ប្តូវរាន 

បនប្ងៀន ពី ឱកាស ទាំងឡាយ នប្កាយ ពី �ីវិត រដរង សាលប់ ននះ ។ និ៉យ ឲ្យ ខ្ី នៅ អ្ក 

មាន ទស្សនៈ វិស័យ អំពី ភាពអស់កលបែ ជានិច្—អ្ក អាច នរើល ប្ត�ប់ នប្កាយ នហើយ 

អ្ក អាច សរ្ឹង នរើល នៅរុខ ។

រិត្ភកដ ិរ�្ិឈរវ័យ វ័យនក្មង របស់ អ្ក ភាេ នប្ចើន ដដល រិនដរន ជា សមា�ិក វន 

សាសនាចប្ក វន ប្ពះនយសូ៊វប្េីស្ វន ពួក បរិសុទ្ វ ង្ៃ ចុងនប្កាយ នហើយ ជាទូនៅ ខាង 

នលាកិយ ដឹង តិចតួច ោស់ ពី ភាពពិត ទំាងននះ ។ ពួកនេ រស់នៅ ដូចជា នៅក្នុង 

យោ�ដអលយឌើរ
យែសយេ.េីលប៊មីេ្គ

បាន្រឌបមើ ជា សមជថិក្ នន 
ពួក្ចថិតសថិ្រ នាក្់ ពី ឆ្នាំ  
2001 ដល់ 2012

រសឌ់ៅ សបម្រ ់ 

ខ្នុំ សូម ទទូច ដល់ អ្ក បដល ជា មជ្ិមវ័� វ័�ឌក្មង ឲ្យ ៃឹកគិ្ 
ឌៅក្នុង ចិ្្ត របស់ អ្ក ជា ញឹកញាប់ ពី ជីវិ្ របស់ អ្ក ក្នុង ៃគរ 
ឌសឌឡសាទាល នា ឌពល អនាគ្ ជាមួ� តកុមតគួសារ របស់ អ្ក 
ឌៅក្នុង ភាពអស់កល្ ជាៃិច្ច ។
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ភាពអស់កល្បជាេិច្ច

ប្បអប់ រួយ ដដល កំ�ត់ នោយ ប្ពឹតិ្ការ�៍ ពីរ ៖ ការចាប់ 

កំន�ើត និង ការសាលប់ ។ ពួកនេ ន វ្ើ ការសនប្រចចិត្ និង 

ភាជាប់ នៅនឹង ឥរិ៉ប្ ដដល ប្តូវរាន កប្រិត នោយ ទស្សនៈ 

វិស័យ ដដល មាន ដដន កំ�ត់ ។ នោយ ចំារាច់ ននាះ ពួកនេ 

រស់នៅ សប្មាប់ ដត ប្គា ននះ បុ៉នោណះ—េឺជា រយៈនពល រវាង 

ការចាប់ កំន�ើត និង ការសាលប់ របស់ ពួកនេ ដដល ប្គាន់ដត 

ជា រយៈនពល ៉ ោង ខី្ នៅក្នុង ដផនការ វន ភាពអស់កលបែ 

ជានិច្ ។ ពួកនេ ទំនង ជា រិនដឹង អវ ីនសាះ ពី �ីវិត រុន ដផនដី 

និង ដឹង បនដចិ បនដលួច អំពី ភាពអស់កលបែ ជានិច្ ។

សកាដៅនរុពលភាពែ៏អស់្ល្បជានតិច្របស់អ្្

នទាះ៉ោងោ អ្ក ដឹង ពី ការសនយា អំពី 

សកាដានុពលភាព ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ អ្ក នៅក្នុង ភាពអស់កលបែ 

ជានិច្ ។ ចំនោះ េូ សាវារី ភរិ៉ ទាំងឡាយ ដដល រាន 

ផសារភាជាប់ នៅក្នុង ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ ប្ពះអមាចាស់ សនយា ថា ៖

« អ្ក រាល់គានា នឹង ប្តូវរាន នប្កាកន�ើង នៅក្នុង ដំន�ើរ 

រស់ ន�ើងវិញ នលើក ទីរួយ . . . នហើយ នឹង រាន ប្េង បល្័ង្ក 

ទាំងឡាយ នេរ ទាំងឡាយ ក្សប្តបុរី ទាំងឡាយ និង 

អំោច ទាំងឡាយ អំោច ប្េប់ប្េង ទាំងឡាយ ប្េប់ 

ទី កំពស់ និង �នប្រៅ ទាំងអស់ . . . នហើយ នបើសិន អ្ក 

រាល់គានា នៅជាប់ ក្នុង នសចកដី សញ្ញា របស់ នយើង នហើយ 

រិន ប្បប្ពឹត្ិ ឃ្តករ្ម នោយ ការ កំចាយ ្ រ ដដល 

គាមននទាស ននាះ ននាះ នឹង រាន សនប្រច ដល់ ពួកនេ ចំនោះ 

ប្េប់ ការ�៍ ទាំងអស់ ដដល អ្ក បនប្រើ របស់ នយើង រានភាជាប់ 

នៅនលើ ពួកនេ ក្នុង កាលនវលា និង រហូត ដល់ អស់ 

ទាំងភាព អស់កលបែ ជានិច្ ផង នហើយ នឹង មាន ប្បសិទ្ភាព 

នពញនលញ កាល ពួកនេ ចាកនចញ ពី នលាកិយ នៅ នហើយ 

ពួកនេ នឹង បង្លួស នទវតា ទាំងឡាយ និង ប្ពះ ទាំងឡាយ 

ដដល រានចាត់ ឲ្យ នៅ ទីននាះ នដើរបែី នៅ រក ភាព តនរ្កើង ន�ើង 

និង សិរីល្អ របស់ ពួកនេ ក្នុង អវីៗ ប្េប់ ទាំងអស់ ដូច ដដល 

រាន ភាជាប់ នលើ កបាល ពួកនេ េឺជា សិរីល្អ ដដល នឹងរាន ពូ� ដ៏ 

បរិបូរ និង បន្បនាទាប់ ជា នរៀង ដរាប នៅ ។

« ខ�ៈននាះ ពួកនេ នឹង នៅ ជា ប្ពះ ពីនប្ោះ ពួកនេ 

គាមន ទី អវសាន ន�ើយ នហតុដូនច្ះ នហើយ ពួកនេ នឹង នៅ 

ពី ភាពអស់កលបែ អស់កាល ជានិច្ នៅ ភាពអស់កលបែ 

អស់កាល ជានិច្ ពីនប្ោះ ពួកនេ មាន បន្ នៅ ខ�ៈននាះ 

ពួកនេ នឹង នៅនលើ អវីៗ ទាំងអស់ ពីនប្ោះ ប្េប់ ការ�៍ 

ទាំងអស់ សុទ្ដត នៅនប្ការ អំោច ខ្លួន ។ ខ�ៈននាះ 

ពួកនេ នឹង នៅ ជា ប្ពះ ពីនប្ោះ ពួកនេ នឹង មាន អំោច ប្េប់ 

៉ោង នហើយ ពួក នទវតា ប្តូវ នៅនប្ការ អំោច ពួកនេ » 

( េ. និង ស. 132:19–20 ) ។

ខ្នុំ សូរ ទទូច ដល់ អ្ក ឲ្យ នឹកេិត នៅក្នុង ចិត្ របស់ អ្ក 

អ្កកុំបោៃ់បតរេ់ដៅេបម្្រ់បោ

ដៃោះដឡើយបតអ្កបតូវបតរេ់ដៅ

េបម្្រ់ភាពអេ់កល្ជាៃិច្ចវិញ។

ចូរចងចាំជាៃិច្ចថាដ្រើេិៃជាអ្ក

ៃិងសាវាមបីឬភរិយអ្កឬអនា្ត

សាវាមបីឬភរិយអ្កប្រេិៃដ្រើ

មិៃទាៃ់ដរៀ្រការដោរពប្រតិ្រត្ិ

ដនាោះអ្កៃរឹង«បាៃេិរីល្អ្របៃថែម

ដៅដលើកបាល[រ្រេ់អ្ក]ជាដរៀង

�រា្ររហូតដៅ»។
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នៅ ទីននះ និង បនាទាប់ ពី ននះ នៅ ។ វា ពយា៉រ ន្វើ ឲ្យ 

អ្ក អនុវត្ សិទ្ិ នសរីភាព របស់ អ្ក នោយ លងៃង់ន្ល ។ 

រនុស្ស វ័យនក្មង រួយ ចំនួន មាន ចិត្ ចង់ ជា ខាលំង 

នដើរបែី ការោរ នូវ ឯករា�្យភាព របស់ ខ្លួន នោយ មាន 

អាររ្ម�៍ ថា ឯករា�្យភាព របស់ ពួកនេ ប្តូវរាន នបើក 

បគ្ហាញ ល្អបំផុត នោយ ការនប្�ើសនរើស ន្វើ អវី ដដល 

ខុសឆ្គង ។ រនុស្ស នឆ្តលងៃង់ ោ ក៏ អាច ន្វើ ដូនចានាះ 

រាន ដដរ រនុស្ស ោ ក៏ អាច ន្វើ ដូនចានាះ រាន ដដរ ។

តារពិត នៅ ឯករា�្យភាព ដដល ជា នសរីភាព 

ដ៏ ពិត ប្រាកដ េឺ ប្តូវរាន បគ្ហាញ ល្អ បំផុត នោយ 

ការនប្�ើសនរើស អវី ដដល ប្តឹរប្តូវ ជានិច្ ។ ប្ពះ រិន 

ប្តឹរដត ប្បទាន ដល់ អ្ក នូវ សិទ្ធ ិនដើរបែី នប្�ើសនរើស 

រវាង ល្អ និង អាប្កក់ ប៉ុនោណះ នទ ប៉ុដន្ ក៏ ប្បទាន នូវ 

អំណាច នដើរបែី នប្�ើសនរើស អវី ដដល ល្អ ជាជាង អវី ដដល 

អាប្កក់ ផងដដរ ! នោយនហតុននាះ ប្ពះ រានប្បទាន 

ដល់ អ្ក នូវ អំោច ដដល ខាលំងកាល ជាង សាតាំង និង 

ពួក ពលបរិវារ របស់ វា ។ នៅទីបំផុត អ្ក ជា អ្ក 

សនប្រចចិត្ រិនដរន សាតាំង នទ ។

ប្ពះវរបិតាសួេ៌ រាននរៀបចំ បទពិនសា្ន៍ រដរង 

សាលប់ ននះ សប្មាប់ នគាលបំ�ង ដ៏ សំខាន់ រួយ ៖ 

ថា នយើង អាច ប្តូវរាន សាកលបែង និង យកឈ្ះ 

នលើ ការ�៍ អាប្កក់ ។ ប្ទង់ កប្រ នឹង នរៀបចំ ៉ ោង 

ជាក់លាក់ នូវ ការសាកលបែង និង ការលបែលួង 

ទាំងឡាយ ប៉ុដន្ ប្ទង់ ដឹង ថា �ីវិត រដរង សាលប់ នឹង ផដល់ 

នូវ ភាព បរិបូរ ដល់ ពួកនេ ។ ប្ទង់ មាន ប្ពះបំ�ង 

ប្រាថានា ថា ខ�ៈ ដដល នយើង នៅនលើ ដផនដី ននះ នយើង 

នរៀន យកឈ្ះ ភាព « ខាងសាច់្រ » របស់ នយើង 

( សូរនរើល រ៉ូសាយ 3:19 ) នោយ បនញ្ៀស ខ្លួន 

នយើង ពី ភាពខាង ឯ នលាកិយ និង បគ្ហាញ ឲ្យ នឃើញ ថា 

ខ្លួននយើង មាន ភាពសកដិសរ ។ សាតាំង មាន េំនិត 

នផ្សងនទៀត ។ វា នឹង ន្វើ អវី ប្េប់ ៉ ោង ដដល វា អាច ន្វើ 

រាន នដើរបែី បគ្អាក់ បង្ខលូច ការរីចនប្រើន របស់ នយើង ។

ការល្បលួងរបស់យោ្តិ�

នោយ មាន �ំនួយ ដ៏ ឆ្លតវវ និង អាប្កក់ និង 

ការ�ប្រុញ របស់ សាតាំង ពិភពនលាក ននះ ន្វើឲ្យ អ្ក 

ទទួលយក នូវ ការលបែលួង ឲ្យ ប្សប នៅនឹង រនុស្ស ឲ្យ 

រីករាយ នឹង ការរំនភើប វន ប្គា ននះ—ប្បដហល នៅក្នុង 

ទប្រង់ ជា ភាពយន្ ឬ ដលបែង វីនដអូ ដដល រិន សរររ្យ 

ការរិន នចះទប់ ខាង ដផ្ក សីល្រ៌ ( រួរទាំង រូប 

អាសប្គារ ) ភាសា អាប្កក់ ការតុបដតង ដដល 

រិន ររទរ្យ ឬ ភាពរិន នសាមះប្តង់ ។ សាតាំង 

នឹង ពយា៉រ បំភាន់ ការយល់ដឹង របស់ អ្ក អំពី 

ដផនការ ដដល ប្តូវរាន នរៀបចំ ៉ ោង នទវភាព សប្មាប់ 

ប្កុរប្េួសារ ៖ ថា អាោហ៍ពិោហ៍ ប្តូវរាន ដតងតាំង 

រកពី ប្ពះ រវាង បុរស និង ប្ស្ី នហើយ ថា កូនៗ មាន 

សិទ្ិ នដើរបែី ទទួល រាន ការចិញ្ឹរ បីរាច់ នោយ មាដាយ 

មានាក់ និង ឪពុក មានាក់ ។ 2

ជា ញឹកញាប់ ពី �ីវិត របស់ អ្ក ក្នុង នេរ នសន�សាទាល 

នា នពល អនាេត ជារួយ ប្កុរប្េួសារ របស់ អ្ក 

នៅក្នុង ភាពអស់កលបែ ជានិច្ ជា សាថោនភាព វន 

សិរីល្អ ដដល រិន អាច េិត ដល់ និង េុ�ប្បន៉�ន៍ 

ដដល នយើង រិនទាន់ អាច យល់ ឲ្យ រាន នពញនលញ 

នៅន�ើយ ។ នទាះ៉ោងោ អវី ដដល នយើង អាច 

ប្រាកដ ជាក់ចបាស់ ននាះ េឺ ថា អ្ក រាល់គានា រាន រកសា នូវ 

« សោឋាន ទីរួយ » របស់ អ្ក ( អ័ប្រាហាំ 3:26 ) 

អ្ក រាល់គានា រាន ឆ្ងកាត់ នូវ រាល់ ការសាកលបែង 

ទាំងអស់ វន �ីវិត រុន ដផនដី អ្ក រាល់គានា រាន អនុវត្ នូវ 

នសចកដី �ំននឿ ដ៏ អសាចារ្យ នហតុ ដូនចានាះ នហើយ អ្ក រាល់គានា 

រាន ទទួល នូវ ឯកសិទ្ិ វន ការទទួល រាន នូវ រូបកាយ 

រដរងសាលប់ រួយ និង រកកាន់ ពិភព រដរង សាលប់ ននះ ។

នហតុដូនចានាះ នហើយ អ្ក កំុ ប្គាន់ដត រស់នៅ 

សប្មាប់ ប្គា ននះ ន�ើយ ដត អ្ក ប្តូវដត រស់នៅ សប្មាប់ 

ភាពអស់កលបែ ជានិច្ វិញ ។ ចូរ ចងចំា ជានិច្ ថា 

នបើសិន ជា អ្ក និង សាវារី ឬ ភរិ៉ អ្ក ឬ អនាេត 

សាវារី ឬ ភរិ៉ អ្ក ប្បសិននបើ រិនទាន់ នរៀបការ 

នគារព ប្បតិបតិ្ ននាះ អ្ក នឹង « រាន សិរីល្អ បដន្រ 

នៅនលើ កបាល [ របស់ អ្ក ] ជា នរៀង ដរាប រហូត នៅ » 

( អ័ប្រាហំា 3:26 )—េឺជា ការសនយា ផ្ទាល់ខ្លួន ដ៏ 

សំខាន់ ពី ប្ពះ នៅដល់ អ្ក រាល់គានា ដដល ជា បុប្ត របស់ 

ប្ទង់ ។

នបើ អ្ក នសាមះប្តង់ នៅក្នុង ការរកសា បទបញ្ញត្ិ 

ទាំងឡាយ របស់ ប្ពះ ននាះ ការសនយា របស់ ប្ទង់ នឹង 

ប្តូវរាន បំនពញ ទាំងប្សុង ។ បញ្ហា ននាះ េឺ មាសប្តូវ 

វន ប្ពលឹង រនុស្ស ខ្ះដខ្ង ពយា៉រ ខាលំងោស់ នដើរបែី 

ន្វើ ឲ្យ េំនិត ពួកនេ វនងវង ។ នបើ ពួកនេ អនុញ្ញាត ឲ្យ វា 

និ៉យ ដបបរយាោង េឺថា ឲ្យ សាតាំង រាច ្ ូលី ចូល 

ក្នុង ដភ្ក ពួកនេ ននាះ ពួកនេ ប្តូវរាន ន្វើ ឲ្យ ខាវាក់ នោយ 

របស់ ទាំងឡាយ ខាង ឯ នលាកិយ នហើយ ។

ពួក នទវវិទូ និង ពួក អ្ក ប្រា�្ វន ពិភព ប្េីសាទាន ពុំ 

រាន ដឹង ពី អវី ដដល អ្ក ដឹង អំពី ការ�៍ ទាំងឡាយ 

វន ភាពអស់កលបែ ជានិច្ ននាះនទ ប៉ុដន្ សាតាំង ដឹង ! 

វា ដឹង ពី ការនរៀបចំ ពី �ីវិត រុន ដផនដី របស់ អ្ក ពី 

នគាលបំ�ង នៅនលើ ដផនដី របស់ អ្ក និង ជាងននាះ 

នៅនទៀត េឺ ពី សកាដានុពលភាព ដ៏ អស់កលបែ ជានិច្ 

របស់ អ្ក ។

ការបកដប្ប វន ភាសា នហនប្ពើរ វន ោក្យ អារកសេ េឺ 

« អ្ក បង្ខលូច » ។ 1 អារក្ស ពយា៉រ បង្ខលូច បំផ្លញ 

ដំន�ើរ នៅកាន់ ភាពអស់កលបែ ជានិច្ របស់ អ្ក ។ វា 

ខំប្បឹងដប្បង បន្ច់ បគ្អាក់ សកាដានុពលភាព របស់ អ្ក 

បពោះមិៃបតរឹមបតប្រទាៃ�ល់អ្កៃូវេិទ្ធិដ�ើម្បី

ដបជើេដរើេរវងល្អៃិងអាបកក់្រ៉ុដណាណោះដទ

្រ៉ុបៃ្ក៏ប្រទាៃៃូវអំណាចដ�ើម្បីដបជើេដរើេ

អ្វបីប�លល្អជាជាងអ្វបីប�លអាបកក់ផងប�រ!

ដៅទបី្រំផុតអ្កជាអ្កេដបមចចិត្មិៃបមៃ

សារាំងដទ។
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ក្នុង រួយ រំនពច ប្បសិននបើ អ្ក ទទួលយក 

ការអនញ្ើញ របស់ លូស៊ីនហវើរ នោយ រិនរាន េិត ឲ្យ 

រាន ហ្មត់ចត់ ននាះ វា អាច ប្ន់ អ្ក ពី ពរ�័យ ទាំងឡាយ 

វន ភាពអស់កលបែ ជានិច្ ។ សាតាំង គាមន សង្ឹរ 

ផ្ទាល់ខ្លួន នដើរបែី ទទួលរាន ភាពអស់កលបែ ជានិច្ 

ននាះនទ ។ ចូរ ចងចាំ ថា វា បាៃចាញ់ សង្គ្រារ នៅ 

សាថោនសួេ៌ ជា សង្គ្រារ រួយ ដដល ប្តូវរាន ចបាំង នោយ 

ទីបនាទាល់ ( សូរនរើល វិវរ�ៈ 12:11 ) ដដល ពួក អ្ក 

នដើរតារ ដ៏ នសាមះប្តង់ របស់ ប្ពះប្េីស្ រានយកឈ្ះ 

នលើ វា និង ពួក អ្ក គាំប្ទ វា ។ នប្គាះថានាក់ េឺ ្ ំ ោស់ ៖ 

អ្ក នដើរតារ សាតាំង ទាំងអស់—េឺ រួយ ភាេ បី វន 

ពួក ពលបរិវារ វន សាថោនសួេ៌—ប្តូវរាន បន�ដាញ 

នចញ ។ ពួកនេ នឹង រិនដដល រាន ទទួល រូបកាយ 

ជា សាច់្រ ឬ មាន ឱកាស នដើរបែី រាន �ីវិត ដ៏ នៅ 

អស់កលបែ ជានិច្ ននាះនទ ។

លីវហ រាន និ៉យ នៅ កូនប្បុស របស់ នលាក េឺ 

៉ោកុប ថា ៖

« នហើយ ឪពុក លីវហ ប្សបតារ នរឿង ដដល ឪពុក 

រាន អាន រក សន្ិោឋាន ជា ចាំរាច់ ថា មាន នទវតា រួយ 

វន ប្ពះ ប្សបតារ ដដល រាន សរនសរ ទុក រាន ធាលក់ 

រក ពីនលើ នរឃ នហតុដូនច្ះ នហើយ នទវតា ននាះ រាន 

កាលយ នៅជា អារក្ស នោយ រាន ពយា៉រ ដសវងរក អវី 

រួយ ដដល អាប្កក់ ចំនោះ ប្ពះ ។

« នហើយ នប្ោះ នទវតា ននាះ រាន ធាលក់ រក ពីនលើ នរឃ 

នហើយ កាលយ នៅជា មាន ទុក្ខ នវទនា នៅ អស់កលបែ ជានិច្ 

ននាះ វា ក៏ រាន ពយា៉រ ន វ្ើ ឲ្យ រនុស្សនលាក ទំាងអស់ 

មាន ទុក្ខ នវទនា ដដរ » ( នីវហវទី 2 2:17–18 ) ។

លីវហវ ក៏ រាន បនប្ងៀន ផងដដរ ថា ៖ « នហតុដូនច្ះ 

នហើយ រនុស្សនលាក មាន នសរីភាព ប្សបតារ 

សាច់្រ ។ . . . នហើយ ពួកនេ មាន សិទ្ិ នឹង 

នរើស យក ឥស្សរភាព និង �ីវិត ដ៏ នៅ អស់កលបែ 

ជានិច្ តាររយៈ ប្ពះ ជា អ្ក សប្ងួប សប្ងួរ ដ៏ ្ ំ 

របស់ រនុស្សនលាក ទាំងអស់ ឬ ក៏ នរើស យក ការជាប់ 

ឃុំឃ្ំង និង ការសាលប់ ប្សបតារ ការជាប់ ឃុំឃ្ំង 

និង អំោច របស់ អារក្ស តបែិត វា ពយា៉រ ន្វើ ឲ្យ 

រនុស្សនលាក ទាំងអស់ មាន ទុក្ខ នវទនា ដូច វា ដដរ » 

( នីវហវទី2 2:27 ) ។

នៅក្នុង �ំនាន់ របស់ នយើង ពួក អ្ក �ួញ នប្េឿង 

នញៀន ពួក អ្ក ដចកចាយ រូបអាសប្គារ ពួក អ្ក 

�ប្រុញ ឲ្យមាន ការកំសាន្ អាប្កក់ៗ ពួក អ្ក គាំប្ទ 

ការកុហក ពួកអ្ក ផ្សពវផសាយ នប្េឿង តុបដតង ដដល 

រិន សរររ្យ ពួកអ្ក ទាក់ចិត្ នៅនឹង ភាពអសីល្រ៌ 

និង ពួក អ្ក រិះេន់ ប្កុរប្េួសារ តារ ដបប ប្បវព�ី ពួក 

អ្ក ទាំងអស់ ននាះ �ប្រុញ ឲ្យ មាន ការនប្�ើសនរើស ដដល 

នឹង បន្អន់ បននាថោក ដល់ �ីវិត ខាង វិញ្ញា� វន បុប្តា បុប្តី 

ប្ពះ រហូតដល់ ថានាក់ សាលប់ ខាង វិញ្ញា� ផង ។

ចូរ ចងចាំ ថា សាតាំង នសើច ចំអក ឲ្យ 

ភាពអកុសល វន ពួក អ្ក ដដល ប្តូវរាន នរាកបនញ្ឆោត 

នោយ ការកំសាន្ ដបបននាះ ( សូរនរើល រ៉ូនស 

7:26 ) ។ វិ្ីសាប្ស្ របស់ វា មាន នប្ចើន នផ្សងៗ គានា 

ប៉ុដន្ វិ្ីសាប្ស្ ទាំងននាះ មាន នគាលបំ�ង ដូចគានា 

ដត រួយ ៖ ការរិន នគារព ប្បតិបត្ិ និង ការរាត់បង ់

ពរ�័យ ដដល ទាក់ទង នឹង ការរិន នគារព ប្បតិបត្ិ 

ទាំងននាះ ។

ពរ�័�ទាំងឡា�ថនការយគ្រពកបតតិបត្តិ

ការនគារព ប្បិតបត្ិ នាំរក នូវ ពរ�័យ និង  

នសចកដី សុខសាន្ ។ ចូរ េិត អំពី ការសនប្រចចិត្ ដ៏ 

មាន សតិ សរបែ�ញ្ញៈ ដដល ជាក់លាក់ រួយ ដដល 

អ្ក រាន ន្វើ នដើរបែី ន្វើ អវី ដដល ប្តឹរប្តូវ សូរបែីដត មាន 

ការលបែលួង ៉ ោងខាលំង ឲ្យ ន្វើ ខុស ក្ី ។ ប្បដហល វា ជា 

ការសនប្រចចិត្ រួយ នដើរបែី លប់បំរាត់ េំនិត ដដល 

រិន សរររ្យ ទាំងឡាយ ឬ នដើរបែី ប្រាប់ ការពិត នពល 

ដដល វា គ្យប្សួល ជាង ក្នុងការ និ៉យ កុហក ។ 

ប្បដហល វា ជា ការសនប្រចចិត្ រួយ នដើរបែី នប្កាកន�ើង 

នហើយ នដើរ នចញ ពី ភាពយន្ រួយ ( ឬ ពី កដន្ង ដដល 

រិន បរិសុទ្ ោរួយ ) ដដល រាន ផ្សពវផសាយ ថា អាច 

ទទួល យករាន ប៉ុដន្ តារពិត រាន បគ្ហាញ ថា រិន 

សរររ្យ នទ ។

នពល ដដល អ្ក នរើល ប្ត�ប់ នៅ ការសនប្រចចិត្ 

ដ៏ ប្តឹរប្តូវ របស់ អ្ក អ្ក មាន អាររ្ម�៍ ៉ ោងោ ? 

សបបាយ រីករាយ ? ការញា� ដឹង ពី ការនចះ ប្េប់ប្េង 

ខ្លួនឯង ឬ ការរីក ចនប្រើន ផ្ទាល់ ខ្លួន ? ទំនុកចិត្ រាន 

នកើនន�ើង ចំនោះ ប្ពះភ័ង្ក្ ប្ពះអមាចាស់ ? សរត្ភាព 

រាន ពប្ងីក នដើរបែី ទប់ទល់ នឹង អារក្ស ? ននាះ េឺជា 

អំោច ននាះ េឺជា នសរីភាព !

ប្បសិននបើ អ្ក ទប់ទល់ នឹង ការលបែលួង នោយ 

ខាជាប់ខ្លួន ននាះ វា នឹង កាលយ ជា ការ កាន់ដត 

គ្យប្សួល—រិនដរន ថា លក្ខ�ៈ វន ការទប់ទល់ 

រាន ផ្លស់បដលូរ ននាះនទ ប៉ុដន្ អំោច របស់ អ្ក ក្នុងការ 

ន្វើ ដូនចានាះ រាន នកើនន�ើង ។ 3 អ្ក អាច យកឈ្ះ 

ការលបែលួង ោ ក៏ នោយ ដដល នៅ ចំនោះ រុខ អ្ក 

( សូរនរើល កូរិន្ូស ទី1 10:13 ) ។

អ្ក មាន ចំន�ះដឹង អំពី នដើរ កំន�ើត ដ៏ នទវភាព 

របស់ អ្ក ។ អ្ក មាន ការនចះដឹង ដ៏ នពញនលញ អំពី 

នជាេ វាសនា ដ៏ នទវភាព របស់ អ្ក ។ ខ្នុំ សូរ អនញ្ើញ 

អ្ក « ឲ្យ រះន�ើង នៅកាន់ នទវភាព ដដល នៅក្នុង 

ខ្លួនអ្ក » 4 នហើយ មិៃបមៃ ប្គាន់ដត រស់នៅ សប្មាប់ 

ប្គា ននះ ប៉ុនោណះ ននាះនទ ប៉ុដន្ សប្មាប់ ភាពអស់កលបែ 

ជានិច្ វិញ ។

អ្ក ដដល ជា រ�្ឈិរវ័យ វ័យនក្មង ដ៏ ប្បវព នអើយ អ្ក 

ដដល ជា អនាេត អ្កដឹកនាំ នៅក្នុង នេរ របស់ ប្ពះ និង 

នៅក្នុង សង្គរ ប្តូវដត រិនប្តូវ កាលយជា អ្ក រងនប្គាះ 

នៅក្នុង សង្គ្រារ ដ៏ រិនចប់ ននះន�ើយ ។ អ្ក រាន 

រួច�ីវិត ពី សង្គ្រារ នៅក្នុង សាថោនសួេ៌ អ្ក អាច ឈ្ះ 

សង្គ្រារ នៅនលើ ដផនដី ននះ រាន ។ កុំ រស់នៅ សប្មាប់ 

ប្គា ននះ ន�ើយ ដត រស់នៅ សប្មាប់ ភាពអស់កលបែ 

ជានិច្ វិញ ។

ចូរ ប្រាកដ ក្នុង ចិត្ ថា វា សរនឹង តវរ្ វន ការខិតខំ 

ប្បឹងដប្បង របស់ អ្ក ក្នុងការ សាដាប់តារ បទបញ្ញត្ិ 

ទាំងឡាយ តបែិត រគ្វាន់ របស់ អ្ក េឺ នដើរបែី រាន ប្ត�ប់ 

នៅកាន់ វត្មាន របស់ ប្ពះ ក្នុង កប្រិត ដ៏ ខ្ពស់ បំផុត វន 

នេរ នសន�សាទាល ។ ◼

ដកតសង់ ឌចញពី សៃ្ទនុរកថា ក្រតបជុំ ធម្មៃិោឋាៃ មួ�  

បដល បាៃផ្ល់ ឌៅ សាកលវិទយាល័� តពីកហាំ �៉ង់–នអោ�ូ  

ឌៅ ន្ងៃ ទី 20 បខ មិនា ្នាំ 2007 ។ សតម្ប់ អ្្ថបទ  

ទាំងមូល ជា ភាសា អង់ឌគ្ស សូម ចូល ឌៅក្ៃ់ ឌគ�ទំព័រ  

web.byui.edu/devotionalsandspeeches ។
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•  បពះវរ្រថិត្សួគ៌ សនយា ប្រទាន សថិរីលអែ ដ៏ 

ែស់ក្ល្ប ជានថិច្ច ដល់ ែ្ក្ ឌគ្រព ប្រតថិ្រត្តថិ ។

•  ោត្ំង ពយាយម ឲ្យ មនុសសេឌោក្ ទាំងែស់ 

រងទុក្្ខ ឌវទនា ។

•  ្រុបត ទាំងឡាយ រ្រស់ បពះ មន ែំណាច 

ឌដើម្បី យក្ឈ្ះ ការល្បលួង ។
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យោ�មតិលីេសាេ្សតិនទីណូ

ទសសេនាវដ្ី ោសនាចបក្

្រទពថិឌោធន៍ ទាំងឡាយ ឌៅក្្នុង 
ការទុក្ចថិត្ត ដ៏ បជាលឌបរៅ
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ល ដឃ្រ ( ន្មះ ប្តូវរាន ផ្លស់បដលូរ ) 

មាន អាយុ ប្រាំរួយ ឆ្នាំ ឪពុកមាដាយ នាង 

រាន ដលងលះ គានា ។ ជានប្ចើន ឆ្នាំ នប្កាយ 

ពី ននាះរក នាង រាននឃើញ អាោហ៍ពិោហ៍ ដដល 

បរា�័យ ជានប្ចើន ក៏ ដូច ជា សមា�ិក ប្េួសារ ដដល �ួប 

នឹង ការនញៀន ការអសករ្ម ក្នុង សាសនាចប្ក និង 

ការ្ប់ចិត្ ។ នោយ ទុក្ខប្ពួយ និង ភាន់ប្ច�ំ ននាះ 

ដឃ្រ រានរាត់បង់ ទំនុកចិត្ ក្នុង ប្កុរប្េួសារ ។

នាង និ៉យ ថា « ខ្នុំ រានប្រាប់ ខ្លួនឯង ថា 

អាោហ៍ពិោហ៍ រិន ដរន សប្មាប់ ខ្នុំ នទ » ។ « ប៉ុដន្ 

ខ្នុំ ប្គាន់ដត លាក់រាំង នូវ ការភ័យខាលច របស់ ខ្នុំ ដដល 

ថា អនាេត របស់ ខ្នុំ នឹង ដូចជា អវី ដដល ខ្នុំ រាន មាន 

បទពិនសា្ន៍ ដដរ » ។

បដន្រ នលើ អាររ្ម�៍ ទុក្ខប្ពួយ អំពី សាថោនភាព ប្េួសារ 

នាង ននាះ ដឃ្រ រាន មាន អាររ្ម�៍ ឯនកា ។ វ ង្ៃ រួយ 

នពល ជា យុវវ័យ មានាក់ នាង រាន លត់ ប្បសិទ្ភាព ចុះ 

នៅក្នុង ការអស់សង្ឹរ នហើយ រានអ្ិសាឋាន នោយ 

អងវរ នដើរបីែ ដឹង ថា នបើ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ នៅ ទី ននាះ នទ ។ 

នាង និ៉យ ថា « នពល ខ្នុ ំឈប់ យំ និង និ៉យ ខ្នុំ 

រាន រំ�ួលចិត្ នោយ អាររ្ម�៍ ដ៏ នឆះឆួល រួយ ដដល 

សុខសាន្ ខាលងំ និង ចំៗ » ។ « ខ្នុ ំរានដឹង ថា 

ប្ពះវរបិតាសួេ៌ េង់ នៅ ទីននាះ នហើយ ប្សឡាញ់ ខ្នុ ំនិង 

�ួយ ខ្នុ ំឆ្ងកាត់ ការលំរាក របស់ ខ្នុ ំជានិច្ » ។

ចនរ្ើយ ដដល ដឃ្រ រាន ទទួល បំផុស ឲ្យ មាន 

នសចកដី ប្រាថានា ក្នុងការ បនង្កើន ទីបនាទាល់ របស់ នាង 

និង ទុកចិត្ នលើ ប្ពះ និង បទបញ្ញត្ិ របស់ ប្ទង់ ដដល 

ទាក់ទង នឹង ប្កុរប្េួសារ ។ នាង រិនប្តឹរដត បន្ 

អ្ិសាឋាន ប៉ុនោណះ នទ ប៉ុដន្ អាន ប្ពះេរ្ពីរ របស់ នាង 

ចូលនរៀន ថានាក់ សិកាខាសាលា និង រកសា បទបញ្ញត្ិ 

ផងដដរ ។

ឥ�លូវននះ ដឃ្រ រាន នរៀបការ នហើយ នាង កំពុង នរៀន 

នដើរបីែ ប្បឈរ នឹង ឧបសេ្គ ទំាងឡាយ នោយ �ំននឿ ។ 

« ខ្នុ ំរិន ប្ពួយរាររ្ភ រិនថា វា រិនអាច នៅរួច នដើរបីែ 

នឹង បីរាច់ ប្េួសារ ដ៏ រឹងមំា រួយ កដ ីពីនប្ោះ សាវារី ខ្នុ ំនិង 

ខ្នុ ំរាន សនប្រចចិត្ នដើរបីែ បីរាច់ ទីបនាទាល់ របស់ នយើង 

ជានិច្ រួរទំាង ប្ពះវរបិតាសួេ៌ និង ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ 

របស់ នយើង នៅក្នុង �ីវិត នយើង នហើយ ចងចំា នសចកដ ីពិត 

វន ដំ�ឹង ល្អ ដដល រិន អាច បដិនស្ រាន ន�ើយ » ។

សប្មាប់ ដឃ្រ ការសាថោបនា ការទុកចិត្ នលើ ប្ពះ 

រានចាប់នផដើរ ជារួយ នឹង ការអ្ិសាឋាន ដ៏ សារញ្ញ 

នសាមះប្តង់ រួយ ។ ប៉ុដន្ នតើ មាន អវី នផ្សងនទៀត 

ដដល នយើង អាច ន្វើ នដើរបែី សាថោបនា ការទុកចិត្ នលើ 

ប្ពះវរបិតាសួេ៌ ? រ�្ឈិរវ័យ វ័យនក្មង រកពី ទូទាំង 

ពិភពនលាក—មានាក់ៗ �ួប នឹង ការលំរាក—ដចកចាយ 

បទពិនសា្ន៍ របស់ ពួកនេ ពី រនបៀប ដដល ពួកនេ រាន 

អភិវឌ្ឍ ការទុកចិត្ នលើ ប្ពះអមាចាស់ និង រាននរៀន 

ពឹងដផ្អក នលើ ប្ពះរា�បំ�ង របស់ ប្ទង់ រនបៀប របស់ 

ប្ទង់ និង នពលនវលា របស់ ប្ទង់ ។

បន្រ្សាការែឹង្រុណ

ការេិត ពី ពរ�័យ ទាំងឡាយ របស់ នាង �ួយ 

ឲ្យ នស្ហាវានី នអកលី រកពី រដ្ឋ នហស ប្បនទស 

អាល្ឺរ៉ង់ ទុកចិត្ នលើ ដផនការ របស់ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ 

និង នលើ នពលនវលា របស់ ប្ទង់ ។

នស្ហាវានី រានចាប់នផដើរ សរនសរ នូវ ពរ�័យ 

ទាំងឡាយ របស់ នាង បនាទាប់ ពី ទំនាក់ទំនង ជារួយ 

នឹង រិត្ល្អ មានាក់ រិន រាន សនប្រច ។ « នទាះជា នយើង 

រិនរាន ោត់�ួប នដើរ នលង នរៀន សារាល់ ចិត្ គានា ក្ី ក៏ ខ្នុំ 

ដតងដត សង្ឹរ ថា ទំនាក់ទំនង របស់ នយើង នឹង អភិវឌ្ឍ 

នៅជា អវី រួយ ដ្រនទៀត ។ នសចកដី សង្ឹរ របស់ ខ្នុំ ប្តូវ 

រាន បំផ្លញ នពល គាត់ រាន ប្រាប់ ខ្នុំ ថា គាត់ មាន រិត្ 

ប្សី មានាក់ នហើយ » ។

នោយ ខូចចិត្ នស្ហាវានី រាន រកនឃើញ 

ការលួងនលារ បនាទាប់ពី រាន អាន អត្បទ រួយ អំពី 

ការដឹងេុ� ដដល នៅក្នុង លីអា�ូណា ។ នាង 

រាន ទទួល ការបំផុស ឲ្យ សរនសរ ថានតើ នាង រាន មាន 

ពរ�័យ ៉ ោងោ—ជាពិនសស ថានតើ ការនៅលីវ ជា 

ពរ�័យ រួយ ៉ ោងោ ។

អវី ដដល នាង កត់ប្តា ទុក រាន�ួយ នាង ឲ្យ ដឹង ថា 

នោយ ប្គាន់ដត នាង ពុំ ទាន់ មាន ឱកាស នរៀបការ ននាះ 

រិនដរន មានន័យ ថា នាង ប្តូវរាន បដិនស្ រិនឲ្យ 

ទទួល ពរ�័យ ននាះនទ ។ នស្ហាវានី ដឹង ថា ប្ពះអមាចាស់ 

រាន ប្បទាន ពរ�័យ ដល់ នាង ឲ្យ មាន ឱកាស ន្វើ ជា ប្េូ 

បឋរ សិកសា និង ន្វើការ ជារួយ កុមារ ។ នាង រាន ន្វើ 

ដំន�ើរ រាន ចូលរួរ សន្ិសីទ ទូនៅ និង រាន ចូលរួរ 

ចំដ�ក ជា អ្ក ប្បឹកសា ក្នុង ករ្មវិ្ី ជាពិនសស សប្មាប់ 

យុវវ័យ ។ រិត្ភាព ដ៏ ជា ទី ប្សឡាញ់ របស់ នាង រួយ 

ចំនួន ប្តូវរាន សាថោបនា ន�ើង តាររយៈ សន្ិសីទ 

រ�្ឈិរវ័យ វ័យនក្មង ដដល នាង រាន ចូលរួរ ។

នាង និ៉យ ថា ប៉ុដន្ ពរ�័យ ដ៏ ្ ំ បំផុត េឺ ការដដល 

អាច ចំោយ នពល នៅ ជារួយ នលាក៉យ របស់ 

នាង រួយ រយៈ ខ្ី រុននពល គាត់ រាន ទទួល អនិច្ករ្ម 

នៅ ជា អវី រួយ ដដល បងប្អលូន នាង និង បងប្អលូន 

�ីដូនរួយ នាង រិន រាន ន្វើ នប្ោះ ពួកនេ រស់នៅ ឆ្ងាយ 

ឬ មាន ប្កុរប្េួសារ ដដល ពួកនេ ប្តូវ ដ្រកសា ដដរ ។

ប្រាំ ឆ្នាំ រាន កន្ង ផុត នៅ តាំងពី នស្ហាវានី រាន 

ចាប់នផដើរ កត់ប្តា នូវ ពរ�័យ ទាំងឡាយ របស់ នាង ។ 

នាង នៅដត រង់ចាំ នពលនវលា ដដល នាង នឹង មាន 

ឱកាស នរៀបការ នៅក្នុង ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ ។ នាង 

និ៉យ ថា « ខ្នុំ រិនដឹង នពល ោ ដដល ខ្នុំ នឹង �ួប 

ជារួយ នឹង វដេូ អស់កលបែ របស់ ខ្នុំ ននាះ នទ ប៉ុដន្ ខ្នុំ 

ទុកចិត្ ថា នពលនវលា ននាះ នឹង រកដល់ ។ រហូត ដល់ 

នពល ននាះ ខ្នុំ ដឹង ថា ខ្នុំ នឹង បន្ ទទួល បទពិនសា្ន៍ 

ទាំងឡាយ ដដល នឹង �ួយឲ្យ ខ្នុំ នរៀន និង រីកចនប្រើន ។ 

ប្ពះវរបិតាសួេ៌ រាន ប្បទាន ពរ�័យ ដល់ នាង ដ៏ នប្ចើន 

រហិមា នហើយ នាង ដឹង ថា ប្ទង់ នឹង បន្ ន្វើ ដូនចានាះ 

ប្បសិននបើ នាង នសាមះប្តង់ ។

អានកពរះបន្លូលថនកពរះជាកបចាំថ្ងៃ

ោនីដយ៉ល មាោតុសដសល�លូ រកពី រដ្ឋ ខូ�លូរា៉ដូ 

ស.រ.អា. នទើបដត រាន បញ្ប់ ការដលងលះ របស់ គាត់ 

នហើយ រាន នឃើញ ថា វា ពិរាក នឹង មាន អាររ្ម�៍ 

សុខសាន្ ជារួយ នឹង សាថោនភាព ្ ្មី របស់ គាត់ ។ គាត់ 

រិនប្តឹរដត រិនដរន ជា រនុស្ស នរៀបការ នទៀត ននាះនទ 

ប៉ុដន្ គាត់ ក៏ ជា ឪពុក ្ ្មីនថាមង មានាក់ នហើយ អត់ មាន 

ការគ្រ ន្វើ ដ្រនទៀត ផង ។ គាត់ រិនរាន យល់ ថា 

ការ�៍ ននះ រាន នកើតន�ើង ៉ ោងោ ននាះ នទ—ជា 

ពិនសស នពល ដដល គាត់ ដតងដត ពយា៉រ នដើរបែី ន្វើ ជា 

រនុស្ស សុចរិត ននាះ ។

នោយ មាន អាររ្ម�៍ ឯនកា និង វនងវង ោនីដយ៉ល 

រានដបរ នៅរក ប្ពះេរ្ពរី ។ គាត់ និ៉យ ថា « ខ្នុ ំរាន 

ចំា ពី ការលួងនលារ ដដល ខ្នុ ំរាន ទទួល ក្នុង នពល 

អតីតកាល ពី ការអាន ប្ពះេរ្ពរី ដូនច្ះ ខ្នុ ំរាន ចាត់ វា ជា 

ការនផ្ដាត យកចិត្ ទុកោក់ រួយ ជា នរៀងរាល់ វ ង្ៃ » ។ 
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ការ ចាត់ នពលនវលា សប្មាប់ ការសិកសា ប្ពះេរ្ពរី ជា ប្បចំា 

វ ង្ៃ មានន័យ ថា គាត់ រាន ោក់ កប្រិត ដល់ ការកំសាន្ 

សបបាយ ដូចជា ទូរទស្សន៍ និង អិ៊នន ើ្រ�ិត ។ គាត់ 

និ៉យ ថា បុ៉ដន្ វា រិនដរន ជា ការពលិករ្ម រួយ ននាះ 

នទ ។ « នពល ខ្នុ ំអាន ខ្នុ ំទទួល ការលួងនលារ និង 

ការដឹកនំា ។ អវីៗ  នផ្សងនទៀត កាលយ នៅជា ការសំខាន់ 

បនាទាប់ បន្ំស ។ ខ្នុ ំរិនរាន ប្គាន់ដត អាន នដើរបីែ អាន 

ននាះនទ បុ៉ដន្ ខ្នុ ំរកនរើល ចនរ្ើយ ទំាងឡាយ ។ ខ្នុ ំអាន 

នោយ មាន នគាលបំ�ង រួយ » ។

ោនីដយ៉ល រាន រកនឃើញ ការលួងនលារ នៅក្នុង 

ប្ពះេរ្ពីរ នពល ដដល គាត់ រាន ដឹង ថា ប្េប់ គានា មាន 

បទពិនសា្ន៍ អំពី ភាពអកុសល ។ គាត់ និ៉យ ថា 

« ពយាការី ទាំងឡាយ និង អ្ក នផ្សងនទៀត ជា រនុស្ស 

សុចរិត ប៉ុដន្ នៅដត មាន ទុក្ខ លំរាក » ។ « ការអាន 

ពី បទពិនសា្ន៍ របស់ ពួកគាត់ រាន �ួយ ខ្នុំ ឲ្យយល់ 

ថា មាន នពល រួយ ក្នុង �ីវិត នយើង ទាំងអស់ គានា រងទុក្ខ 

នវទនា ប៉ុដន្ នៅក្នុង ទុក្ខ នវទនា ននាះ នយើង អាច ខិត 

កាន់ដត �ិត ប្ពះប្េីស្ » ។

បដន្រ នលើ ននាះ នទៀត ោនីដយ៉ល និ៉យ ថា 

ការអាន ជា ប្បចាំ វ្ងៃ រាន សប្មាល បន្នុក របស់ គាត់ 

នប្ោះ វា ជា រនបៀប រួយ ក្នុង ការ បញ្លូល ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ 

ក្នុង �ីវិត ប្បចាំ វ្ងៃ របស់ គាត់ ។ « នពល ប្ពះ រាន មាន 

បន្លូល រកកាន់ ខ្នុំ តាររយៈ ខ ទាំងឡាយ ដដល ខ្នុំ 

អាន ខ្នុំ ទុកចិត្ ថា អវីៗ នឹង ប្បនសើរ ន�ើង នហើយ ថា 

�ំនួយ របស់ ប្ទង់ េឺ អវីរួយ ដដល ល្អ នឹង រាន រក ពី 

បទពិនសា្ន៍ ននះ » ។

ទរុ្កពរះជាទីមួ�

ផូ នីន រកពី ទីប្កុង នរៅស៊ីអ៊ុង ប្បនទស វតវា៉ន់ 

រាន មាន បទពិនសា្ន៍ អំពី ភាពភ័យខាលច បនាទាប់ ពី 

គាត់ រាន នស្ើសុំ រុី វា៉ ដដល ជា រិត្ប្សី គាត់ នរៀបការ ។ 

« ខ្នុំ ធាលប់ នដើរ នលង នដើរបែី សារាល់ ចិត្ គានា ជារួយ រនុស្ស 

នផ្សងនទៀត ពីរុន រក ៉ោងនហាច ោស់ បីដង 

រុន ននះ ខ្នុំ ធាលប់ មាន ទំនាក់ទំនង ប្រាកដ ប្បជា រួយ 

ដដល រីកលូតលាស់ ន�ើង ប្គាន់ដត នដើរបែី នរើលនឃើញ 

វា ដបកដខ្ក នៅវិញ ។ បទពិនសា្ន៍ ទាំងននាះ 

រាន ន្វើ ឲ្យ ទំនុកចិត្ របស់ ខ្នុំ ចុះ ទន់នខសាយ នៅក្នុង 

ការមាន ទំនាក់ទំនង យូរ អដងវង រួយ ដដល នាំ នៅរក 

ទំនាក់ទំនង ដ៏ អស់កលបែ រួយ » គាត់ រាន សារភាព 

៉ោង ដូនច្ះ ។
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វ័�

វ័�
យ្
មេងនទាះជា ផូ នីន មាន អាររ្ម�៍ សុខសាន្ នពល 

គាត់ អ្ិសាឋាន អំពី ការនរៀបការ រុី វា៉ ក៏ នោយ ក៏ គាត់ 

រាន ចាប់នផដើរ សង្ស័យ ចំនោះ ចនរ្ើយ របស់ គាត់ ។ នតើ 

គាត់ រាន ទទួល អាររ្ម�៍ បញ្ជាក់ ពី ប្ពះវិញ្ញា� នទ ? 

ឬ ក៏ អាររ្ម�៍ របស់ គាត់ រាន ន្វើ ឲ្យ គាត់ ភាន់ប្ច�ំ ? 

នតើ ការភាជាប់ោក្យ ននះ នឹង នាំនឆ្ពះ នៅកាន់ ប្ពះវិហារ 

បរិសុទ្ នទ ? ឬ ក៏ ទំនាក់ទំនង ននះ នឹង ប្តូវ ដបកដខ្ក ?

េឺ នៅក្នុង អំ�នុង នពល ននះ ឯង ដដល ផូ នីន រាន 

ចងចាំ ពី សំ�ួរ រួយ ដដល សួរ នោយ ប្បធាន ដអ៊សរា៉ 

ថាហវ ដប៊នសឹន ( 1899–1994 ) ដដល គាត់ រាន 

ឮ នៅក្នុង ថានាក់ វិទយាសាថោន ៖ « នយើង ប្តូវដត ទុក ប្ពះ 

នៅ រុខ អវី នផ្សង នទៀត ទាំងអស់ នៅក្នុង �ីវិត នយើង ។ 

. . . នពល នយើង ទុក ប្ពះ ជា ទីរួយ ននាះ អវីៗ ទាំងអស់ 

នផ្សងនទៀត ចូល នៅក្នុង កដន្ង ប្តឹរប្តូវ របស់ វា ឬ ក៏ 

នចញ ពី �ីវិត នយើង » ។ 1

ដំបូនាមន ននះ រានចង្អនុល ប្រាប់ ពី ការសនប្រចចិត្ 

ដ៏ សំខាន់ រួយ នៅក្នុង �ីវិត ផូ នីន ។ គាត់ និ៉យ 

ថា « ខ្នុ ំរាន ដឹង ថា ប្បសិននបើ ខ្នុ ំទុក ប្ពះ ជា ទីរួយ 

នៅក្នុង �ីវិត ខ្នុ ំនហើយ ដរាប ោ ខ្នុ ំនសាមះប្តង់ និង 

ពិតប្តង់ ចំនោះ ប្ទង់ ននាះ អវីៗ  ដដល រិនប្តឹរប្តូវ 

នឹង ចាកនចញ នៅ នហើយ អវីៗ  ដដល ល្អ នឹង ចូល នៅ 

ក្នុង កដន្ង របស់ វា » ។ នបើ គាត់ ទុក ប្ពះ ជា ទីរួយ 

នហើយ ទំនាក់ទំនង របស់ គាត់ ជារួយ រីុ វ៉ា ល្អ ននាះ 

ប្ពះវរបិតាសួេ៌ នឹង �ួយ ឲ្យ វា រាន សនប្រច ។ នោយ 

នឆ្ពះ នៅរុខ នោយ ការទុកចិត្ ននាះ ផូ នីន រាន 

នរៀបការ នឹង រីុ វ៉ា នៅក្នុង ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ ហុងកុង ។ 

គាត់ និ៉យ ថា « ខ្នុ ំរាន ទទួល ពរ�័យ ៉ ោង សនឹ្ក 

សនាធោប់ នោយ រកពី ការោក់ ការទុកចិត្ របស់ ខ្នុ ំចំនោះ 

ប្ពះអមាចាស់ » ។

ពយាោមយធ្ើរាមកពរះរា�បំណងកទង់

រនបៀប រួយ នផ្សងនទៀត ក្នុង ការសាថោបនា ការទុកចិត្ 

នលើ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ េឺ ការន្វើ តារ ប្ពះរា�បំ�ង របស់ 

ប្ទង់ ។ សប្មាប់ មាោថា នហវើរននននដស-នរប៊ូលលូស 

រកពី ទីប្កុង ថារា៉ហ្គលូោ ប្បនទស នអសបាោញ 

ការនរៀន ទុកចិត្ នលើ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ រានរក ពី 

ការនប្�ើសនរើស នដើរបែី រកសា បទោឋាន របស់ នាង ។

យុវ�ន ដដល នាង រាន ោត់�ួប នដើរ នលង នដើរបែី 

សារាល់ចិត្ គានា ពុំដរន ជា សមា�ិក សាសនាចប្ក 

នទ នហើយ ក៏ ពុំ មាន ចំោប់ អាររ្ម�៍ ក្នុង ការចូលរួរ 

ដដរ ។ នាង និ៉យ ថា « វិញ្ញា� របស់ ខ្នុំ រាន 

ចាប់នផដើរ មាន ការប្បទាញ ប្បទង់ រវាង អវី ដដល ខ្នុំ 

ប្តូវរាន បនប្ងៀន អំពី អាោហ៍ពិោហ៍ ដ៏ អស់កលបែ 

និង ការនោះសារ រាប់រយ �ំពូក ដដល ដួងចិត្ របស់ 

ខ្នុំ ផដល់ ដល់ ខ្នុំ ឲ្យ លះបង់ វា ទាំងអស់ នចាល នហើយ 

នរៀបការ ជារួយ យុវ�ន ននាះ សប្មាប់ ដត �ីវិត ននះ 

ប៉ុនោណះ » ។ « ប៉ុនាមន ដខ ននាះ ជា ដខ វន ការភាន់ប្ច�ំ 

ឈឺចាប់ និង ទឹកដភ្ក ជានប្ចើន តំ�ក់ » ។

នោយ មាន ការពិរាក ក្នុង ការសនប្រចចិត្ 

មាោថា រាន ចូល នៅ បន្ប់ នាង នហើយ រាន ដសវងរក 

ការដឹកនាំ ពី ពរ�័យ វន នលាក អយ្យនកា របស់ 

នាង ។ នាង រានអាន នូវ អវី ដដល រាន សនយា ដល់ 

នាង ប្បសិននបើ នាង នប្�ើសនរើស ការប្តឹរប្តូវ ។ 

នោយ ចាប់នផដើរ យំ រួយ រំនពច ននាះ នាង រានដឹង 

ពី អវី ដដល នាង ប្តូវដត ន្វើ ។ « លទ្ផល ទាំងឡាយ 

វន ការដបករាក់ គានា រិន ជា បញ្ហា អវី សប្មាប់ ខ្នុំ នទៀត 

ន�ើយ ។ ខ្នុំ ពុំ រាន ដឹង ថា មានអវី នៅ ខាងរុខ ននាះនទ 

ប៉ុដន្ ខ្នុំ មាន ការន�ឿជាក់ ថា ដរាបោ ខ្នុំ នៅ ខាង 

ប្ពះអមាចាស់ ននាះ គាមន សង្ស័យ ន�ើយ វា នឹង ជា អវី រួយ 

ដដល ល្អ ។ ខ្នុំ រាន រកនឃើញ ថា នពលដដល នយើង នលើក 

ទស្សនៈ របស់ នយើង ន�ើង នហើយ ន វ្ើតារ ការបំផុស 

របស់ ប្ពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ ននាះ នយើង រកនឃើញ ថា 

ផលដផ្ វន នសចកដី សុចរិត េឺ ‹ មាន រសជាតិ ដផ្អរ បំផុត 

េឺ ដផ្អរ ជាង អវីៗ ដដល [ នយើង ] ធាលប់ រានភ្ក់ ពីរុន 

រក › ( នីវហវទី1 8:11 ) » ។

នៅក្នុង សុភាសិត 3:5–6 នយើង អាន ថា ៖

« ចូរ ទីពឹង ដល់ ប្ពះនយហូវា៉ ឲ្យ អស់ អំពី ចិត្ កុំ ឲ្យ 

ពឹងដផ្អក នលើ ន៉បល់ របស់ ខ្លួន ន�ើយ ។

« ប្តូវ ឲ្យ ទទួល សារាល់ ប្ទង់ នៅ ប្េប់ ទាំង ផ្លូវ ឯង ចុះ 

ននាះ ប្ទង់ នឹង តំរង់ អស់ ទាំង ផ្លូវ ប្ចក របស់ ឯង » ។

ការសាថោបនា ការទុកចិត្ នលើ ប្ពះ និង ដផនការ 

របស់ ប្ទង់ រិន ដតងដត គ្យប្សួល ននាះនទ ។ នយើង 

មានាក់ៗ ប្បឈររុខ នឹង ឧបសេ្គ ផ្ទាល់ខ្លួន នយើង ។ 

ប្បដហល ជា អ្ក ពុំ ទាន់ រាន រកនឃើញ រនុស្ស 

ដដល សរប្សប មានាក់ នដើរបែី ោត់�ួប នដើរនលង 

នដើរបែី សារាល់ចិត្ គានា នៅក្នុង វួដ ឬ សាខា របស់ 

អ្ក ។ ប្បដហល ជា អាោហ៍ពិោហ៍ រាន រកដល់ 

នហើយ ប៉ុដន្ ពុំ មាន កូន ។ ប្បដហល អ្ក កំពុង 

ប្បឈរ រុខ នឹង ការដលងលះ ។ ឬ ប្បដហល ជា 

បទពិនសា្ន៍ ពី អតីតកាល ន្វើ ឲ្យ អ្ក ភ័យខាលយ ក្នុង 

ការតាំងចិត្ ។ ប្ពះអមាចាស់ ដឹង ពី ការលំរាក របស់ 

អ្ក នហើយ សុំ ឲ្យ អ្ក ទុកចិត្ ប្ទង់ ។ នពល អ្ក នរៀន 

ទុកចិត្ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ ននាះ នសចកដី សុខសាន្ និង 

ការដឹកនាំ នឹង មាន ដល់ អ្ក ។ ◼
្ំណត់ចំណាំ
 1. ដអ៊សរ៉ា ថាហវ ដប៊នសឹន “The Great Commandment— 

Love the Lord,” Ensign, ដខ ឧសភា ឆ្នា ំ1988 ទំព័រ 4 ។

ការទរុ្ចតិត្របស់អ្្ចំយោរះកពរះកតូវដតខាលាំងកាលានតិងឋតិតយឋរ

« ជីវិត ឌនះ ជា ្រទពថិឌោធន៍ មួយ ឌៅក្្នុង ការទុក្ចថិត្ត យ៉ាង បជាលឌបរៅ—ជា 

ការទុក្ចថិត្ត ឌលើ បពះឌយស៊ូវបគីស្ ការទុក្ចថិត្ត ឌលើ ការ្រឌបងៀន រ្រស់ បទង់ 

ការទុក្ចថិត្ត ឌលើ សមត្ភាព រ្រស់ ឌយើង ដូច អដល បាន ដរឹក្នាំ ឌដាយ បពះវិ្ញាណ 

្ររិសុទ្ធ ឌដើម្បី ឌគ្រព ប្រតថិ្រត្តថិ ដល់ ការ្រឌបងៀន ទាំងឌនាះ ឌដើម្បី បាន សុភមង្គល 

នា ឌពល ឥឡទូវ ឌនះ នថិង ឌៅ ជីវិត ដ៏ ឌពារឌពញ ឌដាយ ឌគ្ល្រំណង ជា ជីវិត ដ៏ ឌៅ 

ែស់ក្ល្ប ជានថិច្ច ដ៏ រីក្រយ ែ្ង់ែ្ស់ ្រំ្ុត ។ ទុក្ចថិត្ត គឺ មនន័យ ថា ឌគ្រព ប្រតថិ្រត្តថិ ឌដាយ ឌោមះស្ម័បគ 

ែស់ ពី ចថិត្ត ឌដាយ ពុំ ដរឹង ពី ទី្រញ្ច្រ់ ពី ដំ្រូង មក្ ( សូមឌមើល សុភាសថិត 3:5–7 ) ។ ឌដើម្បី ្រឌង្កើត 

្លអ្លេ ការទុក្ចថិត្ត រ្រស់ ែ្ក្ ចំឌពាះ បពះែមចាស់ បតូវអត កាន់អត ខាលាំងកាលា នថិង ឋថិតឌឋរ ជាង ទំនុក្ចថិត្ត 

រ្រស់ ែ្ក្ ឌៅក្្នុង អារម្មណ៍ នថិង ្រទពថិឌោធន៍ ផាទាល់ ែលេលួន រ្រស់ ែ្ក្ ។ . . .
« ឌពល ែ្ក្ ទុក្ចថិត្ត បទង់ ែនុវត្ត ឌសចក្្ី ជំឌនឿ ឌៅឌលើ បទង់ ឌនាះ បទង់ នរឹង ជួយ ែ្ក្ » ។

ដអលយឌើររីឆ្ែ�ី.សកតថន្ ូរ៉រុមថនពួ្សាវ្ែប់ពីរនា្់“Trust in the Lord,”លបីអាហូណាដែម្រាឆ្នាំ1996ទំព័រ15។
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ឌតើ ែ្វី ឌៅ ជា ការណ៍ លអែ ឌដើម្បី ឌធ្វើ 

ឌៅ ទីឌនះ ? ឌហើយ ឌតើ ែ្វី ឌៅ ជា 

ការណ៍ លអែ ឌដើម្បី នថិយយ ? 
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រុវវ័�

មួយ រយៈ កន្ង រក ខ្នុំ ប្តូវរាន អនញ្ើញ ឲ្យ និ៉យ នៅ ការប្ប�ុំ ្ រ្មនិោឋាន 

នសដក សប្មាប់ រ�្ឈិរវ័យ នៅ លីវ ។ នពលដដល ខ្នុំ ចូល តារ ទាវារនប្កាយ របស់ 

រ�្ឈរ�្ល នស្ក ននាះ មាន ប្ស្ី វ័យនក្មង អាយុ ប្បដហល 30 ឆ្នាំ ជាង មានាក់ 

រាន ចូល ក្នុង អគារ ប្បដហល នពល ដំោល គានា ដដរ ។ នទាះបី ជា នៅក្នុង ហវលូង រនុស្ស 

កកកុញ កំពុង នដើរ ចូល ក្នុង សាលា �ំនុំ កដី ក៏ វា ពិរាក នឹង រិន កត់សមារាល់ នាង 

រិនរាន ។ តារ ដដល ខ្នុំ ចាំ រាន នាង មាន សាក់ ពីរ កដន្ង មាន ប្កវិល នប្ចើន នៅ 

ប្តនចៀក និង ប្ចរុះ មាន សក់ ប្�ង ប្សួចៗ ដដល មាន ចំរុះ ព�៌ ដូច ព�៌ ទឹក នសរ៉ូ 

នៅនលើ ដុំ ទឹកកក ពូត អញ្ឹង មាន សំពត់ ដដល ខ្ី នពក និង អាវ ដដល នខើច នពក ។

នតើ ប្ស្ី ននះ ជា វិញ្ញា� ដដល កំពុង �ួប ការលំរាក រិន នៅក្នុង សាសនា នយើង 

ដដល ប្តូវរាន ដឹកនាំ—ឬ និ៉យ ឲ្យ កាន់ដត ល្អ ជាង ននះ េឺ ប្តូវរាន នាំ រក ជារួយ 

នោយ នរោ មានាក់—នោយ នៅនប្ការ ការដ�នាំ របស់ ប្ពះអមាចាស់ ឲ្យ នាំ រក 

ការប្ប�ុំ ្ រ្មនិោឋាន ននះ ជា ការខិតខំ ប្បឹងដប្បង រួយ នដើរបែី �ួយ នាង រក នសចកដី 

សុខសាន្ និង ការតប្រង់ ផ្លូវ ពី ដំ�ឹងល្អ ដដល នាង ប្តូវការ ក្នុង �ីវិត របស់ នាង ? 

ឬ នតើ នាង ជា សមា�ិក មានាក់ ដដល រាន វនងវង បនដិច នចញពី នសចកដី សង្ឹរ និង 

បទោឋាន រួយ ចំនួន ដដល សាសនាចប្ក នលើកទឹកចិត្ សមា�ិក របស់ ខ្លួន ឲ្យ ន្វើ តារ 

ប៉ុដន្ នោយ អំ�រេុ� ជា មានាក់ ដដល រិន ទាន់ អសករ្ម ទាំងប្សុង នហើយ រាន 

នប្�ើសនរើស ចូលរួរ ក្នុង សករ្មភាព សាសនាចប្ក នា យប់ ននាះ ?

នទាះ ៉ ោងោ ក៏ នោយ រនុស្ស មានាក់ េួរ នឆ្ើយ ប្រាប់ នៅ ប្សដី វ័យនក្មង ននាះ ពី ចបាប់ 

ដដល ជានិច្កាល នៅក្នុង សាសនា និង ទនងវើ របស់ នយើង នយើង ប្តូវដត ឆ្នុះ បញ្ចាំង 

ពី វិសាលភាព ដ៏ នពញនលញ វន �ំននឿ សាសនា របស់ នយើង និង ការតាំងចិត្ របស់ 

នយើង ចំនោះ ដំ�ឹង ល្អ ។ នហតុ ដូនចានាះ នហើយ រនបៀប ដដល នយើង នឆ្ើយតប ចំនោះ 

សាថោនភាព ោ ក៏ នោយ ប្តូវដត ន្វើ ឲ្យ អវីៗ ប្បនសើរ ន�ើង រិនដរន កាន់ដត អាប្កក់ នៅ 

ននាះនទ ។ ក្នុង ករ�ី ននះ នយើង រិន អាច ប្បប្ពឹត្ិ ឬ មាន ប្បតិករ្ម ក្នុង រនបៀប រួយ 

ដដល ថា នយើង មាន កំហុស នប្ោះ នយើង ជា អ្ក ន្វើឲ្យ មាន ការអាក់អន់ ចិត្ ជាង 

ដដល នាង ន្វើឲ្យ មាន ការអាក់អន់ ចិត្ ននាះនទ ។ ននាះ រិនដរន មានន័យ ថា នយើង 

ពុំ មាន រតិ ន៉បល់ ថា នយើង ពុំ មាន បទោឋាន ថា នោយ រនបៀប ោ រួយ ននាះ នយើង 

រិននគារព នសាះ ចំនោះ អវី ដដល រាន បញ្ជា នោយ នទវភាព ថា « ប្តូវឲ្យ ឯង » និង 

« ហារ រិនឲ្យ ឯង » នៅក្នុង �ីវិត ននាះនទ ។ ប៉ុដន្ វា ពិតជា មានន័យ ថា នយើង 

ប្តូវដត រស់នៅ តារ បទោឋាន ទាំងននាះ នហើយ ការោរ អវី ដដល ថា « ប្តូវឲ្យ ឯង » និង 

« ហារ រិនឲ្យ ឯង » ននាះ នៅក្នុង រនបៀប ដ៏ សុចរិត រួយ ឲ្យ អស់ ពី សរត្ភាព របស់ 

នយើង ជា រនបៀប រួយ ដដល ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ រាន រស់នៅ និង រាន ការោរ បទោឋាន 

ទាំងននាះ ។ នហើយ ប្ទង់ ដតងដត រាន ន្វើ នូវ អវី ដដល េួរ ប្តូវន្វើ នដើរបែី ន្វើ ឲ្យ សាថោនភាព 

ប្បនសើរ ន�ើង—រាប់ ចាប់ពី ការបនប្ងៀន នសចកដី ពិត នៅដល់ ការអត់នទាស ដល់ ពួក 

អ្ក មាន រាប សមាអាត ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ ។ វា ពុំដរន ជា អំនោយទាន តូចតាច នទ 

នដើរបែី ដឹង ពី រនបៀប ន្វើ ការ�៍ ដូនច្ះ នៅក្នុង រនបៀប ដ៏ ប្តឹរប្តូវ ននាះ !

ដូនច្ះ ទាក់ទង នៅនឹង ប្ស្ី វ័យនក្មង ដដល មាន សនរ្ៀកបំោក់ និង ការតុបដតង 

រិន សរររ្យ ននាះ សំខាន់ បំផុត នយើង ចាប់នផដើរ នោយ ចងចាំ ថា នាង ជា បុប្តី របស់ 

ប្ពះ នហើយ នាង មាន តវរ្ អស់កលបែ ជានិច្ ។ នយើង ចាប់នផដើរ នោយ ចងចាំ ថា នាង 

ជា កូនប្សី របស់ នរោ មានាក់ ដដល នៅនលើ ដផនដី ននះ ដដរ នហើយ ក្នុង កាលៈនទសៈ 

នផ្សង នទៀត អាច ជា កូនប្សី របស់ ខ្នុំ ។ នយើង ចាប់នផដើរ នោយ ការមាន អំ�រេុ� ថា 

នាង រកកាន់ សករ្មភាព សាសនាចប្ក រិនរាន នេចនវះ ។ និ៉យ ឲ្យ ខ្ី នៅ នយើង 

ពយា៉រ ឲ្យ អស់ ពី សរត្ភាព របស់ ឌ�ើង នៅក្នុង សាថោនភាព ននះ េឺ នៅក្នុង បំ�ង 

ប្រាថានា នដើរបែី �ួយ នាង ឲ្យ ន្វើ អស់ ពី សរត្ភាព របស់ នាង ។ នយើង បន្ ការអ្ិសាឋាន 

នោយ សាងាត់នសងៃៀរ ៖ នតើ អវី នៅ ជា ការ�៍ ល្អ នដើរបែី ន្វើ នៅ ទីននះ ? នហើយ នតើ អវី នៅ 

ជា ការ�៍ ល្អ នដើរបែី និ៉យ ? នតើ ឌៅទីបំផុ្ អវី នៅ នឹង ន្វើ ឲ្យ សាថោនភាព ននះ និង 

រូបនាង រាន ប្បនសើរ ន�ើង ? ការសួរ សំ�ួរ ទាំងននះ និង ការពយា៉រ ៉ ោង ពិត 

ប្រាកដ នដើរបែី ន្វើ អវី ដដល ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ ន្វើ េឺជា អវី ដដល ខ្នុំ េិត ថា ប្ទង់ មានន័យ 

នពល ប្ទង់ រាន មាន បន្លូល ថា « កុំ ឲ្យ �ំនុំ �ប្រះ តារ ភាព ដដល នរើលនឃើញ ដត 

យោ�ដអលយឌើរ
ដ�្េ្ីអ័រ.េូេតិន

នន ក្ូរែុម នន ពួក្ ោវក្ 
ដ្រ់ពីរ នាក្់

រនបៀបដែលនយើងន្្ើយ្បចំនោះម�ុស្ស�ិងសាថា�ភាពទាំងឡាយត្ូវដ្្ ្នុះ

បញ្ចាំងពដីវិសាលភាពែ៏នពញនលញន�ជំន�ឿសាសនារបស់នយើង�ិងការរាំងចិ្្ត
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ខាងនប្រៅ ន�ើយ ប្តូវ �ំនុំ �ប្រះ តារ នសចកដី សុចរិត វិញ » ( យ៉ូហាន 7:24 ) ។

នោយ រាន និ៉យ ពី នរឿង ននះ ខ្នុំ សូរ រំឭក នយើង ទាំងអស់ គានា ថា ខ�ៈ ដដល 

កំពុង ន្ង �ួយ នាំ កូននចៀរ ដដល រាន វនងវង ប្ត�ប់ រកវិញ ននាះ នយើង ក៏ មាន 

នូវ ការទទួល ខុសប្តូវ ៉ ោង នពញទី ចំនោះ កូននចៀរ ទាំង 99 នទៀត ដដល រិនរាន 

វនងវង និង ការទទួល ខុសប្តូវ ចំនោះ នសចកដី ប្រាថានា និង បំ�ង របស់ អ្ក េគ្វាល 

ផងដដរ ។ ម្ៃ ហវលូង នចៀរ រួយ នហើយ នយើង ទាំងអស់ គានា ប្តូវ នៅក្នុង ននាះ នោយ 

រិន េិត អំពី សុវត្ិភាព និង ពរ�័យ ទាំងឡាយ ដដល មាន ចំនោះ នយើង ក្នុង ការ នៅ 

ទីននាះ ន�ើយ ។ បងប្អលូន ប្បុសប្សី វ័យនក្មង របស់ ខ្នុំ នអើយ សាសនាចប្ក ននះ រិន 

អាច « ដកវខ » នគាលលិទ្ិ នដើរបែី នឆ្ើយតប នៅនឹង បំ�ង ចង់រាន របស់ សង្គរ 

ឬ ឲ្យ សរ តារ នន៉រាយ ឬ នហតុផល ោ នផ្សងនទៀត រាន ន�ើយ ។ មានដត 

ការស្ិតនៅ ទី សុវត្ិភាព វន នសចកដី ពិត ដដល រាន នបើកសដរដង ប៉ុនោណះ នទ ដដល 

អាច �ួយ នយើង ឲ្យ �ួយនលើក អ្ក នផ្សងនទៀត ដដល អាច មាន បញ្ហា ឬ មានអាររ្ម�៍ 

ថា ប្តូវ នរាះបង់ ។ នសចកដី អា�ិត អាសូរ របស់ នយើង និង នសចកដី ប្សឡាញ់ 

របស់ នយើង—ដដល ជា ចរិត លក្ខ�ៈ និង ជា តប្រូវការ ប្េឹះ វន ភាព ជា ពួក ប្េីសាទាន 

របស់ នយើង—ប្តូវដត មិៃ ប្តូវរាន បកប្សាយ ថា ជា ការបនាទាប សប្រួល បទបញ្ញត្ិ 

ទាំងឡាយ នសាះន�ើយ ។ ដូច ដដល នលាក ចច មាោក់ដូោល់ ដ៏ អសាចារ្យ មានរដង 

រាន មាន ប្បសាសន៍ នៅក្នុង សាថោនភាព ដបបននះ ថា « នយើង រិនមាន កាតពវកិច្ 

នដើរបែី និ៉យ អវីៗ ទាំងអស់ ដដល នយើង [ ន�ឿ ] ននាះនទ ប៉ុដន្ នយើង មាន កាតពវកិច្ 

ក្នុង ការ កុំ ន្វើ ឲ្យ នយើង នរើល នៅ [ ដូចជា ] អវី ដដល នយើង រិន [ ន�ឿ ] » ។ 1

យពលដែលយ�ើងកតូវដតវិនតិច្័�

ទាក់ទង នឹង នរឿង ននះ នពលខ្ះ ក៏ នាំ ឲ្យ មាន ឱកាស ក្នុង ការយល់ ប្ច�ំ ដដរ 

ជាពិនសស ក្នុង ចំនោរ រនុស្ស វ័យ នក្មង ដដល អាច េិត ថា នយើង រិន ប្តូវ វិនិច្័យ 

អវី ន�ើយ ថា នយើង រិនប្តូវ ន្វើ ការរាោន់ប្បមា� វាយ តវរ្ ពី អវី នសាះ ន�ើយ ។ នយើង 

ប្តូវដត �ួយ គានា នៅវិញ នៅរក ជារួយ នឹង ការ�៍ ននាះ នប្ោះ ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ រាន 

បញ្ជាក់ ៉ ោង ចបាស់ ថា នៅក្នុង សាថោនភាព ខ្ះ នយើង ត្ូវប្ វិនិច្័យ នយើង ស្ិត 

នៅនប្ការ កាតពវកិច្ នដើរបែី វិនិច្័យ—ដូច កាលដដល ប្ទង់ រាន មាន បន្លូល ថា « កុំឲ្យ 

របស់ បរិសុទ្ ដល់ ដឆ្ក ឬ នរាះ ដកវរុកាតា របស់ ខ្លួន នៅ រុខ ប្�ូក ន�ើយ ដប្កង វា ជាន់ 

ឈ្ី រួច ប្ត�ប់ ស្នុះ រក នខវះ អ្ក វិញ » ( មាោថាយ 7:6 ) ។ ចំនោះ ខ្នុំ ការ�៍ ននាះ 

សាដាប់នៅ ដូច ជា ការវិនិច្័យ ។ ភាពឆ្លស់គានា ដដល ពុំ អាច ទទួល យករាន េឺ ប្ពរ 

ចុះចាញ់ ដល់ ពិភពនលាក ទំននើប ដដល មាន សីល្រ៌ អាច បត់ដបន រាន និង មាន 

បទោឋាន ដដល ខុសឆ្គង ដដល រុញប្ចាន ៉ ោងឆ្ងាយ នោយ ប្បកាស ថា នៅ ទី បំផុត 

គ្មាៃអវ ីដដល ពិត អស់កលបែ ជានិច្ ឬ ពិសិដ្ឋ ជា ពិនសស ននាះនទ នហតុ ដូនចានាះ នហើយ 

គាមន េំនិត ន៉បល់ ោ ដដល រាន ផដល់ នោយ នរោ មានាក់ សំខាន់ ជាង របស់ 

នរោ មានាក់ នផ្សងនទៀត ននាះនទ ។ នហើយ នៅក្នុង ដំ�ឹងល្អ របស់ ប្ពះនយស៊ូវប្េីស្ 

នោយ សារញ្ញ នៅ ការ�៍ ននាះ រិន ពិត នទ ។

ក្នុង ដំន�ើរការ វន ការវាយ តវរ្ ននះ នយើង រិនប្តូវរាន នៅ ឲ្យ ក្្់ឌទាស អ្ក 

ដវទ ននាះនទ ប៉ុដន្ នយើង ប្តូវរាន នៅ ឲ្យ ន្វើ ការសនប្រចចិត្ ជា នរៀងរាល់ វ្ងៃ ដដល 

បគ្ហាញ ពី ការវិនិច្័យ—ដដល នយើង សង្ឹរ ថា ជា ការវិនិច្័យ ល្អ ។ ដអលនឌើរ 

ោល្ិន នអក. អូក វន កូរ៉ុរ វន ពួក សាវក ដប់ពីរ នាក់ មាន រដង ននាះ រាន ន៉ង 

ការសនប្រចចិត្ ប្បនភទ ននះ ថា ជា « ការវិនិច្័យ ដដល នៅ ចននាលះ » ដដល ជា 

ញឹកញាប់ នយើង ប្តូវដត ន វ្ើន�ើង 

នដើរបែី សុវត្ិភាព ផ្ទាល់ខ្លួន នយើង ឬ 

នដើរបែី សុវត្ិភាព របស់ អ្ក នផ្សងនទៀត 

ដដល ជា ការផ្នុយ នៅនឹង អវី ដដល នលាក នៅ ថា 

« ការ�ំនុំ �ំប្រះ ចុងនប្កាយ » ដដល ប្តូវរាន ន្វើន�ើង នោយ ប្ពះ ដត ប៉ុនោណះ ដដល 

ប្ទង់ ដឹង នូវ ការពិត ទាំងអស់ ។ 2 ( ចូរ ចងចាំ នៅក្នុង ប្ពះេរ្ពីរ ដដល រាន ដកប្សង់ 

ពី រុន ននះ ដដល ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ រាន មាន បន្លូល ថា ទាំងននះ ប្តូវ ជា « ការវិនិច្័យ 

ដដល សុចរិត » ពុំបមៃ ជា ការវិនិច្័យ ពី ភាពសុចរិត ផ្ទាល់ខ្លួន ននាះនទ ដដល ននះ េឺ ជា 

នរឿង ដដល ខុសគានា ខ្លាំងណាស់ ។

ឧទាហរ�៍ គាមន នរោ មានាក់ នឹង ោក់ កំហុស ឪពុក ឬ មាដាយ ដដល ោក់ 

កប្រិត កូន ពី ការរត់ នៅនលើ ផ្លូវ ដដល នពញ នោយ ចរាចរ�៍ ខាវាត់ដខវង ននាះន�ើយ ។ 

ដូនច្ះ នហតុអវ ីឪពុក ឬ មាដាយ ប្តូវរាន នេ ោក់ កំហុស នពល ដដល គាត់ ខវល់ខាវាយ 

ពី នពលនវលា ដដល កូនៗ ដដល មាន អាយុ នប្ចើន បនដចិ រក ផ្ះ នពល យប់ ឬ អាយុ 

ឌៅក្្នុង ោថានភាព ែលេះ ឌយ
ើង 

ត្ូវដ្
វិនថិច្័យ ។ ឌយើង បតូវអត ឌធ្វើ 

« ការវិនថិច្័យ អដល ឌៅ ចឌនាលាះ » 

ឌដើម្បី សុវត្ថិភាព ផាទាល់ែលេលួន ឌយើង 

ឬ ឌដើម្បី សុវត្ថិភាព រ្រស់ ែ្ក្ 

ឌ្សេងឌទៀត ។
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បុ៉ោណ ដដល ពួកនេ ប្តូវ ោត់�ួប ជា េូ ឬ ថានតើ ពួកនេ ដក ពិនសា្ន៍ នឹង នប្េឿងនញៀន 

ឬ រូប អាសប្គារ ឬ ចូលរួរ ក្នុង ការរំលង ផ្លូវ នភទ ដដរ ឬ អត់ ននាះ ? នទ នយើង កំពុងដត 

ន វ្ើ ការសនប្រចចិត្ និង កំពុង តំាង �ំហរ និង កំពុងដត បញ្ជាក់ ន�ើងវិញ នូវ េុ� តវរ្ 

របស់ នយើង—និ៉យ ឲ្យ ខី្ នៅ េឺ កំពុង ដត ន វ្ើ « ការវិនិច័្យ ដដល នៅ ចននាលះ »—

ប្េប់នពល ទំាងអស់ ឬ ោ៉ងនហាច ោស់ នយើង េួរដត ន វ្ើ ដូនចានាះ ។

«យតើអ្្ែថទយទៀតពរុំមានសតិទ្ធតិយក�ើសយរើសរបស់ពួ្យ្យទឬ?»

រនុស្ស វ័យ នក្មង អាច ឆងៃល់ ថា នបើ �ំហរ ននះ ពិតជា អនុវត្ ក្នុង ប្េប់ ករ�ី ឬ ឆងៃល់ 

អំពី នគាលនន៉រាយ ននាះ ដដល រាន នរៀបចំ ន�ើង នោយ សាសនាចប្ក នោយ 

និ៉យ ថា « ដរននហើយ នយើង ដឹង ថា នយើង ប្តូវ ប្បប្ពឹត្ិ រនបៀប ោ ប៉ុដន្ នហតុអវី 

នយើង ប្តូវ ន្វើ ឲ្យ រនុស្ស នផ្សងនទៀត ទទួលយក បទោឋាន របស់ នយើង ដដរ ? នតើ ពួកនេ 

ពុំមាន សិទ្ិ នប្�ើសនរើស របស់ ពួកនេ នទឬ ? នតើ នយើង រិន កំពុង ដត េិត ពី ភាព សុចរិត 

ផ្ទាល់ខ្លួន និង វិនិច្័យ នទឬ ដដល បង្ខំ អ្ក ដវទ ឲ្យ ន្វើតារ �ំននឿ នយើង ដដល ទារទារ 

ពួកឌគ ក៏ ដូច ជា ខ្លួន នយើង ដដរ ឲ្យ ប្បប្ពឹត្ិ តារ រនបៀប ជាក់លាក់ រួយ ននាះ ? » ក្នុង 

សាថោនភាព ទាំងននាះ អ្ក នឹង ប្តូវដត ពន្យល់ នោយ ប្បុងប្បយ័ត្ ពី អាររ្ម�៍ នេ ពី 

រូលនហតុ ដដល នគាលការ�៍ រួយ ចំនួន ប្តូវរាន ការោរ និង អំពី រាប រួយ ចំនួន 

ប្តូវរាន �ំទាស់ ឌពល បដល ត្ូវបាៃ រកឌ�ើញ ពីនប្ោះ បញ្ហា និង ចបាប់ ទាំងឡាយ 

ដដល ជាប់ទាក់ទង េឺ រិន ប្គាន់ដត ជា ខាង សង្គរ ឬ នន៉រាយ ននាះនទ ប៉ុដន្ វា 

មាន លទ្ផល ដ៏ អស់កលបែ ជានិច្ ។ នហើយ ខ�ៈ ដដល រិនមាន បំ�ង ប្រាថានា 

នដើរបែី ន្វើ ឲ្យ ពួកអ្ក ដដល ន�ឿ ខុស ពី នយើង អាក់អន់ ចិត្ ននាះ នយើង រិតដត រិនចង់ ន្វើ ឲ្យ 

ប្ពះ អន់ ប្ពះទ័យ នៅនទៀត ។

វា ប្សនដៀង បនដិច ដដរ នៅ នឹង យុវវ័យ មានាក់ ដដល និ៉យ ថា « ឥ�លូវ ននះ នោយ ខ្នុំ 

អាច នបើកឡាន រាន នហើយ ននាះ ខ្នុំ ដឹង ថា ខ្នុំ ប្តូវ ឈប់ នៅ នភ្ើង ប្កហរ ប៉ុដន្ នតើ នយើង 

ពិតជា ប្តូវដត វិនិច្័យ នហើយ ពយា៉រ ឲ្យ រនុស្ស ប្េប់គានា នផ្សងនទៀត ឈប់ នៅ នភ្ើង 

ប្កហរ ដដរ ឬ ? » បនាទាប់រក អ្ក ប្តូវ ពន្យល់ ថា រាទ ឬ ចាស នយើង ពិតជា សង្ឹរ 

ថា មៃុសសេ ទាំងអស់ គ្នា នឹង ឈប់ នៅ នភ្ើង ប្កហរ ។ នហើយ អ្ក ប្តូវ ន្វើ ដូចននះ 

នោយ រិន បនាទាប បននាធោក ដល់ ពួក អ្ក ដដល ន្វើ រំលង ឬ អ្ក ដដល ន�ឿ ខុស ពី នយើង 

ននាះនទ ពីនប្ោះ ដរននហើយ ពួកនេ ពិតជា មាន សិទ្ិ នប្�ើសនរើស ខាង សីល្រ៌ 

របស់ ពួកនេ ។ ប៉ុដន្ ចូរ កុំ សង្ស័យ នសាះន�ើយ ថា មាន នប្គាះថានាក់ នៅ�ុំវិញ 

ប្បសិន អ្កខ្ះ នប្�ើសនរើស រិន នគារព តារ ។

រិត្ វ័យនក្មង របស់ ខ្នុំ នអើយ ក្នុង ពិភពនលាក ននះ មាន ភាពខុសដប្ក គានា ៉ ោង ្ ំ 

សនរបែើរ ពី ការន�ឿ ទាំងឡាយ នហើយ មាន នូវ សិទ្ិ នសរីភាព ខាង សីល្រ៌ សប្មាប់ 

រនុស្ស ទាំងអស់ គានា ប៉ុដន្ គាមន នរោ មានាក់ ប្តូវរាន ផដល់ សិទ្ិ ឲ្យ ប្បប្ពឹត្ិ ដូច ជា 

ប្ពះ ប្ទង់ នៅ នសងៃៀរសាងាត់ ពុំមាន បន្លូល អវី នសាះ ចំនោះ នរឿង ទាំងននះ ឬ ដូច ជា 

បទបញ្ញត្ិ ប្គាន់ដត សំខាន់ ប្បសិននបើ មាន ការយល់ប្សប ពី សាធារ�ៈ ននាះ ។

ខ្នុំ ពុំរាន សារាល់ ពី សរត្ភាព ោ ដដល សំខាន់ ជាង ននះ និង សច្្រ៌ 

ោ ដដល អសាចារ្យ ជាង ននះ សប្មាប់ នយើង នឹង បគ្ហាញ ជាង ការនដើរ តារផ្លូវ ដ៏ 

ប្បុងប្បយ័ត្ ននាះនទ—តាំង �ំហរ សីល្រ៌ នៅតារ អវី ដដល ប្ពះ រាន ប្បកាស 

និង នៅតារ ប្កិត្យវិន័យ ដដល ប្ទង់ រាន ប្បទាន ប៉ុដន្ ន្វើ វា នោយ នសចកដី អា�ិត 

ប្សឡាញ់ នោយ ការយល់ចិត្ និង នោយ នសចកដី សបបែនុរស ដ៏ អសាចារ្យ ។ និ៉យ 

អំពី ការ�៍ លំរាក នឹង ន្វើ—េឺ ការដញកនចញ ឲ្យ រាន ឥតនខាចាះ រវាង អំនពើ រាប និង 

អ្ក ន្វើរាប ! ខ្នុំ សារាល់ ពី ការដវកដញក រួយ ចំនួន ដដល ពិរាក ន្វើ ជាង ននះ នៅនទៀត 

និង សូរបែី កាន់ដត ពិរាក នឹង ពន្យល់ នៅនពលខ្ះ ប៉ុដន្ នយើង ប្តូវដត ពយា៉រ 

នោយ កដី ប្សឡាញ់ នដើរបែី ន្វើ ដូនច្ះ ៉ ោង ប្រាកដ ។ ◼

សតមួល ឌចញពី ក្រតបជុំ ធម្មៃិោឋាៃ ស៊ី.អ៊ី.ឌអស. បដល បាៃ ប្្ង ឌៅ ន្ងៃទី 9 បខ កញ្ញា ្នាំ 2012 ។ 
សតម្ប់ អ្្ថបទ ទាំងមូល ជា ភាសា អង់ឌគ្ស បដល ម្ៃ ចំណងឌជើង ថា “Israel, Israel, God Is 
Calling” សូមចូល ឌៅក្ៃ់ ឌគ�ទំព័រ cesdevotionals.lds.org ។

្ំណត់ចំណាំ
 1. George MacDonald, The Unspoken Sermons  

(2011) ទំព័រ 264 ។
 2. សូរនរើល ោល្ិន នអក. អូក “‘Judge Not’ and  

Judging,” Ensign ដខ សីហា ឆ្នាំ 1999  
ទំព័រ 6–13 ។

ឌៅក្្នុង ោថានភាព ែលេះ ឌយ
ើង 

ត្ូវដ្
វិនថិច្័យ ។ ឌយើង បតូវអត ឌធ្វើ 

« ការវិនថិច្័យ អដល ឌៅ ចឌនាលាះ » 

ឌដើម្បី សុវត្ថិភាព ផាទាល់ែលេលួន ឌយើង 

ឬ ឌដើម្បី សុវត្ថិភាព រ្រស់ ែ្ក្ 

ឌ្សេងឌទៀត ។

« ែ្នុំ ដរឹង ថា ែ្នុំ បតូវ ឈ្រ់ ឌៅ ឌភលេើង 

បក្ហម ្រ៉ាុអន្ត ឌតើ ឌយើង ពថិតជា បតូវអត 

វិនថិច្័យ ឌហើយ ពយាយម ឲ្យ មនុសសេ 

បគ្រ់គ្នា ឌ្សេងឌទៀត ឈ្រ់ ឌៅ ឌភលេើង 
បក្ហម អដរ ឬ ? »
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យោ�យែវីឌឌី្សរុន

ទសសេនាវដី្ ោសនាចបក្

នបើនយើងបា�ដតបចិ្្ត

ន�ើយទទួលអារម្�៍ថា

តពះអម្ចាស់បា�អ្័យនទាស

ែល់នយើងចុះន្ើន�្ុអវែដី

នពលខ្ះវាពិបាក�ឹង

អ្័យនទាសឲ្យខ្លួ�ឯង

ម្៉នះ?

 ដល់ មនាក់្ អដល 
ឌៅក្្នុង ក្ញ្ចក្់

ែភ័យឌទាស 
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�
រុវវ័�

អភតិវឌ្ឍមួ��ំហ្នម្ងៗ

សប្មាប់ រនុស្ស ជានប្ចើន ដដល កំពុង រស់នៅ ក្នុង 

�ំនាន់ ដ៏ ទំននើប វា ពិរាក នឹង នឹក ប្សវរ ពី �ីវិត ដដល 

គាមន នភ្ើង អេ្គិសនី ននាះោស់ ។ បន្ប់ ងងឹត រួយ 

អាច ប្តូវរាន បំនពញ នោយ ពន្ឺ ភាលរៗ នោយ ប្គាន់ដត 

កាច់ កុងតាក់ ប៉ុនោណះ ។ ការគ្រ ដ៏ គ្យៗ ដដល 

កន្ង រក រិន យូរ ប៉ុនាមន ប្តូវ រង់ចាំ ទាល់ដត នពល 

ប្ពលឹរ ឬ ប្តូវដត ន្វើ ឲ្យ នហើយ រុន ពន្ឺ នភ្ើង នទៀន នហៀប 

នឹង រលត់ ននាះ ឥ�លូវននះ អាច ន្វើ រាន នោយ គ្យ 

នោយ �ំនួយ វន ការវច្ ប្បឌិត អំពូលនភ្ើង ដដល ពិរាក 

បនង្កើត ន�ើង ។

្ូមាោស នអឌីសុន រាន ន្វើការ អស់ បី បួន ឆ្នាំ 

នហើយ រាន សាកលបែង វត្នុធាតុ នផ្សងៗ គានា ជាង 1,000 

រុននពល ដដល គាត់ រាន រកនឃើញ សរវស ដដល 

ប្តឹរប្តូវ ( សរវស លួស តូច ឆ្ម ដដល នៅ ចំ កោដាល 

អំពូល នភ្ើង ) ដដល អាច អាច ផដល់ នូវ ពន្ឺ រានយូរ 

ប្េប់ប្គាន់ ។ នោយ ដតងដត ជា អ្ក មាន សុទិដ្ឋិនិយរ 

ននាះ នអឌីសុន ចាត់ទុក ថា វត្នុធាតុ នីរួយៗ ដដល 

នប្បើការ រិននកើត ទាំងននាះ េឺ ប្គាន់ដត ជា ដុំ្្ម ចរ្ង 

នៅកាន់ ការរកនឃើញ វត្នុធាតុ រួយ ដដល នប្បើការ 

រាន ប៉ុនោណះ ។ នហើយ នៅនពលដដល គាត់ ន្វើ រាន 

សនប្រច ពិភពនលាក រិន ដូច ពីរុន នទៀតនទ ។

យមើលយៅខាង្្នុង

មាន នរឿងរា៉វ ដ៏ បំផុស េំនិត រាប់ រិន អស់ នផ្សងនទៀត 

អំពី អ្ក អត្ពលករ្ម អ្ក េិត អ្កសិលបែៈ និង 

នប្ចើននទៀត ដដល រាន ដឹង ពី រនបៀប នដើរបែី នរៀន ពី 

កំហុស របស់ ពួកនេ នហើយ បន្ ពយា៉រ ។ ចូរ 

ពយា៉រ ពយា៉រ ពយា៉រ នហើយ បនាទាប់រក 

ទទួល រាន នជាេ�័យ—វា ជា ដខ្ស នរឿង រួយ ដដល 

នយើង ហាក់ដូចជា រិនដដល ននឿយោយ នឹង សាដាប់ 

ន�ើយ ។ នទាះ៉ោងោ វា នលើកដលងដត វីវរបុរស វន 

នរឿង ជាក់លាក់ ននាះ េឺ ជា រូប នយើង ផ្ទាល់ ។

នបើ និ៉យ ពីការ រកសា បទបញ្ញត្ិ ទាំងឡាយ 

ពួកនយើង នប្ចើន ោស់ ទារទារ ពី ខ្លួន នយើង ផ្ទាល់ នូវ 

ភាពឥតនខាជាះ ដដល គាមន ការរអាក់រអួល ។ ននះ េឺ 
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ដូចជា ការរំពឹង នដើរបែី បនង្កើត វត្នុ វច្ ប្បឌិត ដដល មាន តវរ្ 

រួយលាន ដុលាលរ នោយ គាមន ប្តូវការ ការដក សប្រួល 

េំនិត វច្ ប្បឌិត ពី ខាង នដើរ ឬ ការសង្ឹរ ថា នឹង យក 

�័យ�ំនះ ន�ើងឯក ដ៏ ្ ំ រួយ នោយ គាមន ធាលប់ចាញ់ 

រួយ ប្បកួត ោរួយ ដូនចានាះ ដដរ ។ នពល នយើង ន្វើ រាប 

និង រិន ទទួលរាន នូវ ភាពឥតនខាចាះ ជាញឹកញាប់ 

នពកោស់ នយើង បរា�័យ ក្នុងការ អភ័យនទាស ឲ្យ 

ខ្លួនឯង និង រិន បន្ ពយា៉រ នទៀតនទ ។

ប្បធាន នឌៀន្ើរ នអសវ. អុ�ដូហវ ទីប្បឹកសា ទីពីរ 

ក្នុង េ�ៈប្បធាន ទីរួយ រាន បនប្ងៀន ថា ៖ « នពល 

ប្ពះអមាចាស់ តប្រូវ ថា នយើង ប្តូវ អភ័យនទាស ដល់ 

រនុស្ស ប្េប់ គានា ននាះ េឺ រួរបញ្លូល ទាំង អភ័យនទាស 

ដល់ ខ្លួនឯង ផងដដរ ។ នពលខ្ះ ក្នុង ចំនោរ រនុស្ស 

ទាំងអស់ នៅក្នុង ពិភពនលាក រនុស្ស មានាក់ ដដល 

ពិរាក បំផុត នដើរបែី អភ័យនទាស ឲ្យ—ប្បដហល ជា មានាក់ 

ដដល ប្តូវការ ការអភ័យនទាស របស់ នយើង បំផុត ផងដដរ 

ននាះ—េឺ ជា រនុស្ស ដដល កំពុង សរ្ឹង ពី ក្នុង កញ្ក់ 

រកនយើង វិញ ននាះឯង » ។ 1

កពលឹងដែលកតូវបានផ្លាស់ប្លូរ

នតើ នយើង អាច ន្វើ ការ�៍ ននាះ រាន នោយ រនបៀប 

ោ ? ការសិកសា រួយ ពី �ីវិត របស់ អាំរ៉ូន ជា ពយាការី 

នៅក្នុង ប្ពះេរ្ពីរ រររន អាច បដន្រ ទស្សនៈ វិស័យ ។

បទពិនសា្ន៍ ជា អ្ក ផ្សពវផសាយ សាសនា 

របស់ អាំរ៉ូន នៅក្នុង ចំនោរ សាសន៍ នលរិន េឺ 

ជា អព្ភលូតនហតុ ដ៏ អសាចារ្យ ក៏ ដូច ជា ការបំផុស េំនិត 

ផងដដរ ។ រាប់ តាំងពី ការ ការោរ នចៀរ របស់ នសដច 

រហូត នៅដល់ ការផ្សពវផសាយ នៅ នសដច ឡារ៉ូវ� 

នៅដល់ ការ�ួយ នាំ ដំ�ឹងល្អ នៅដល់ សាសន៍ 

ទាំងរូល �ីវិត និង ការបនប្រើ របស់ អាំរ៉ូន នៅដត ជា 

នរឿង រួយ ក្នុង ចំនោរ នរឿងរា៉វ ដដល បំផុស េំនិត ៉ ោង 

អសាចារ្យ នៅក្នុង នរឿងរា៉វ ទាំងអស់ ក្នុង ប្ពះេរ្ពីរ ។

ដត អាំរ៉ូន រិនដរន ជា បុរស ដដល សុចរិត ដដល 

នពញ នោយ �ំននឿ ដដល ផ្សពវផសាយ នោយ អានុភាព 

នៅកាន់ សាសន៍ នលរិន ជានិច្ ននាះនទ ។ នលាក រាន 

ន្វើ កំហុស—ជា កំហុស ដ៏ ្ ងៃន់្ងៃរ ។ នោយជា បុប្តា 

រួយ អង្គ ក្នុង ចំនោរ បុប្តា ទាំងឡាយ របស់ រ៉ូសាយ 

ននាះ មាន រដង អាំរ៉ូន ស្ិត នៅក្នុង ចំនោរ ពួកអ្ក 

ដដល « ដសវងរក កំនទច សាសនាចប្ក នចាល នហើយ 

ដឹកនាំ ប្បជា�ន វន ប្ពះអមាចាស់ ឲ្យ វនងវង នចញ ផ្នុយ ពី 

ប្ពះបញ្ញត្ិ ទាំងឡាយ វន ប្ពះ » ( រ៉ូសាយ 27:10 ) ។

អាំរ៉ូន ជារួយ នឹង បងប្អលូន ប្បុស របស់ នលាក និង 

អាលមាោ ជាកូន រាន បគ្អាក់ កិច្ការ របស់ ប្ពះ ជាខាលំង 

រហូត ដល់ នទវតា វន ប្ពះអមាចាស់ រាន នលចរក ចំនោះ 

ពួកនេ នោយ មាន បន្លូល « ហាក់បី ដូច ជា សូរ ផ្គរ 

លាន់ ដដល ន្វើ ឲ្យ ដផនដី កនប្កើក នៅ ប្តង់ កដន្ង ដដល 

ពួកនេ ឈរ » ( រ៉ូសាយ 27:11 ) នោយ នៅ ពួកនេ 

ឲ្យ ដប្បចិត្ ។

ចបាស់ោស់ អាំរ៉ូន រាន មាន ការរំលង ដ៏ 

្ងៃន់ ង្ៃរ ដដល នលាក ប្តូវ ដប្បចិត្ នហើយ នលាក ពិតជា 

រាន ដប្បចិត្ ។ ប៉ុដន្ ចុះនបើ នលាក បរា�័យ ក្នុង 

ការអភ័យនទាស ឲ្យ ខ្លួនឯង វិញ ? ចុះ នបើ នលាក 

រិនដដល រាន នៅ បនប្រើ នបសកករ្ម របស់ នលាក 

នោយ ន�ឿ ថា វា ហួសនពល នហើយ សប្មាប់ នលាក 

ននាះ ? នបើ នលាក រិន រាន នៅ ននាះ ជានប្ចើន ឆ្នាំ 

នប្កាយរក នលាក នឹង ពុំ អាច រាន រីករាយ នប្តកអរ 

ជារួយ នឹង បងប្អលូន របស់ នលាក ចំនោះ នជាេ�័យ របស់ 

ពួកនេ ក្នុង ចំនោរ សាសន៍ នលរិន ន�ើយ ។ « ឥ�លូវ 

ននះ នរើលចុះ នយើង អាច សរ្ឹង នរើល នៅរុខ នហើយ 

នឃើញ ផល ទាំងឡាយ វន ការគ្រ របស់ នយើង នហើយ 

នតើ វា តិច នពក ឬ ? » អាំរ៉ូន រាន សួរ បងប្អលូន នលាក ។ 



 

« ខ្នុំ សូរ ប្រាប់ អ្ក ថា នទ វា នប្ចើន ោស់ ដរននហើយ 

នយើងអាច ន្វើ ជា សាក្សី អំពី ចិត្ នសាមះស្ម័ប្េ របស់ នេ 

រកពី នសចកដី ប្សឡាញ់ របស់ នេ ដដល នេ មាន ចំនោះ 

បងប្អលូន នេ និង ចំនោះ នយើង » ( អាលមាោ 26:31 ) ។ 

រនុស្ស រាប់ោន់ នាក់ រាន រកឯ នសចកដី ពិត ដដល ជា 

លទ្ផល វន កិច្ខិតខំ ប្បឹងដប្បង ផ្សពវផសាយ សាសនា 

របស់ ពួកនេ ។

យកគ្រះថ្នា្់ថនការបា្់ទឹ្ចតិត្

នទាះបីជា មាន ដំបូនាមន ៉ ោង ចបាស់ៗ ពី 

អ្កដឹកនាំ សាសនាចប្ក និង េំរូ ទាំងឡាយ នចញពី 

ប្ពះេរ្ពីរ ក៏ នោយ ក៏ ពួកនយើង រួយ ចំនួន នៅដត 

ន�ឿ ថា ដគ្វាយ្ួន រិនអាច អនុវត្ រាន ចំនោះ 

នយើង ននាះនទ ថា នយើង ហួសនពល នឹង សនង្គ្រាះ 

នហើយ ។ នយើង រិន អាច ទមាលក់ចុះ នូវ បន្នុក ដ៏ 

្ងៃន់ វន កំហុស របស់ នយើង ផ្ទាល់ ននាះ នទ នទាះបី 

បនាទាប់ ពី ការដប្បចិត្ ដ៏ នសាមះប្តង់ នហើយ ក៏ 

នោយ ។ អ្កខ្ះ អាច ទាំង ឈប់ ពយា៉រ ផង ។

បនាទាប់ ពី អវីៗ ទាំងអស់ នហើយ នហតុអវី 

ប្តូវខវល់ នឹង នលើក ខ្លួនឯង ពី ដី រកវិញ 

ន្វើ អវី នបើ អ្ក នឹង ដួល ចុះ នៅវិញ 

ដត ដដដល ប៉ុនោណះ ននាះ ? 

៉ោងនហាចោស់ ននាះ 

ជា អវី ដដល មាសប្តូវ 

ចង់ ឲ្យ អ្ក េិត ។ 

រនបៀប វន ការេិត 

ដបបននាះ 

រិន ប្គាន់ដត ជា ការពិការ ខាង វិញ្ញា� និង ខាង សតិ 

អាររ្ម�៍ ប៉ុនោណះ នទ ប៉ុដន្ វា ខុស ទាំងប្សុង ដតរដង ។

ប្ពះេរ្ពីរ បនប្ងៀន នយើង ថា ដគ្វាយ្ួន របស់ 

ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ េឺ គាមន ដដន កំ�ត់ នហើយ មាន ដល់ 

រនុស្ស ប្េប់ គានា ទាំងអស់ ។ « ប្ពះនយហូវា៉ ប្ទង់ 

មាន បន្លូល ថា រកចុះ នយើង នឹង ពិភាកសា ជារួយ គានា 

នទាះនបើ អំនពើរាប របស់ ឯង ដូច ជា ព�៌ ប្កហរ ដទង 

ក៏ នោយ េង់ដត នឹង រាន ស ដូច ហិរៈ នទាះនបើ ប្កហរ 

ន្អា ដ៏ នោយ េង់ដត នឹង រាន ដូចជា នរារ នចៀរ វិញ » 

( នអសាយ 1:18 ) ។ នយើង អាច រាន នជាេ�័យ ។ 

នយើង អាច ពយា៉រ រដងនទៀត ។ នហើយ នយើង មាន 

�ំនួយ របស់ ប្ពះអមាចាស់ នៅ ប្េប់ �ំហាន នលើ ផ្លូវ ។

វមតិនដែលេួសយពលយទ

ដអលនឌើរ ដ�ង្ហវី អ័រ. ហូ�ិន វន កូរ៉ុរ វន ពួក សាវក 

ដប់ពីរ នាក់ រាន ផដល់ នូវ ដំបូនាមន ដ៏ ចបាស់ៗ ដដល 

ប្បឆ្ំង នឹង ការនរាះបង់ នចាល ចំនោះ ខ្លួនឯង ។ 

« នទាះជា នប្ចើន ឱកាស ៉ ោងោ ក៏នោយ ដដល អ្ក 

េិត ថា អ្ក រាន ខកខាន នទាះជា អ្ក មាន អាររ្ម�៍ 

ថា អ្ក មាន កំហុស នប្ចើន ៉ ោងោ ក៏ នោយ ឬ 

នទពនកាសល្យ ដដល អ្ក េិត ថា អ្ក ពុំ មាន ឬ នទាះជា 

អ្ក មាន អាររ្ម�៍ ថា អ្ក រាន ន្វើ ដំន�ើរ ឆ្ងាយ 

៉ោងោ ក៏ នោយ ពី ផ្ះ និង ពី ប្កុរប្េួសារ និង ពី 

ប្ពះ ក៏ ខ្នុំ សូរ ន្វើ ទីបនាទាល់ ថា អ្ក ពុំរាន ន្វើ ដំន�ើរ 

ហួស ពី នសចកដី ប្សឡាញ់ ដ៏ នទវភាព ននាះនទ ។ វា 

រិន អាច នៅរួច នទ ដដល អ្ក លិចលង់ ចុះ នៅនប្ការ 

នប្រៅជាង ដដល ពន្ឺ ដ៏ ឥត ប្ពំដដន វន ដគ្វាយ្ួន របស់ 

ប្ពះប្េីស្ �ះ ពន្ឺ នៅដល់ ននាះ » ។ 2

ដអលនឌើរ ហូ�ិន បនប្ងៀន នយើង បដន្រ នទៀត ឲ្យ 

សរ្ឹង នឆ្ពះ នៅ នសចកដីល្អ របស់ ប្ពះ ជានិច្ ៖ « រូបរន្ 

�្ម្វិញ

អែលឌ�ើរ 

ោយអាន អែម. ្រូអវន 

នន ពួក្ ចថិតសថិ្រ បាន 

្រឌបងៀន ពី រឌ្រៀ្រ អដល 

ដង្វាយធួន អាច យក្ 

ជីវិត រ្រស់ ឌយើង មក្វិញ នថិង អាច ោអាង ជីវិត 

រ្រស់ ឌយើង ។ សូមឌមើល វីអដែូ  

“Reclaimed” ឌៅ lds.org/pages/mormon 

-messages#reclaimed ។
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�
រុវវ័�

មួយ សរាដាហ៍ បនាទាប់ ពី បញ្ប់ វិទយាល័យ ខ្នុំ រាន 

ផ្លស់ នៅ ដផ្ក មាខាង នទៀត វន ប្បនទស នដើរបែី នៅ 

រស់នៅ ជារួយ ប្កុរប្េួសារ បងប្សី ខ្នុំ ក្នុង រដូវ នរៅដា 

រុននពល ខ្នុំ ចាប់នផដើរ ចូល នរៀន នៅ រហាវិទយាល័យ 

នៅក្នុង រដូវ ស្ឹកនឈើ ប្�ុះ ។

ខ្នុំ រានបនង្កើត រិត្ រួយ ចំនួន ភាេនប្ចើន 

ពួកនេ មាន អាយុ នប្ចើន ជាង ខ្នុំ នហើយ នរៀន  នៅ 

រហាវិទយាល័យ ។ នៅ រាប្តី វ្ងៃ ន្ រួយ រិត្ ្ ្មី 

របស់ខ្នុំ ពីរ នាក់ រាន រកយក ខ្នុំ នៅ សាដាប់ ប្កុរ តង្ន្ី ដ៏ 

ល្អ រួយ ដដល កំពុង ប្បេំ នៅ ក្ឹប រួយ ក្នុង តំបន់ ។

នពល នយើង រាន ចត រ្យន្ ខ្នុំ រាន ចាប់នផដើរ 

មាន អាររ្ម�៍ ភ័យប្ពួយ បន្ិច បន្លួច ប៉ុដន្ ខ្នុំ រិន 

ចង់ �ំទាស់ ឬ ន្វើ ឲ្យ ខូច នពលលាងាច ននាះ នទ ។ 

នយើង រាន ចូល ក្នុង ក្ឹប នហើយ បុរស នៅ កដន្ង តុ 

ទទួលនភ្ៀវ រាន នរើល ប័�្ នបើកបរ របស់ ខ្នុំ ។ នោយ 

រិនរាន ប្រាប់ ជារុន គាត់ រាន េូស ហវឺត ដដល មាន 

ទឹកថានាំ ដិតជាប់ ព�៌ន្ម �ុំវិញ េនាលក់ ប្មារវដ ទាំង 

សងខាង របស់ ខ្នុំ ។

ខ្នុំ រាននរើល នោយ ភាញាក់នផ្អើល ។ ខ្នុំ រានដឹង ថា 

គាត់ រាន េូស ចំោំ វដ ខ្នុំ នដើរបែី បគ្ហាញ ថា ខ្នុំ នៅ 

នក្មង នពក ក្នុង ការទិញ នប្េឿង ប្សវឹង នៅ រារ ។

ខ្នុំ មាន អាររ្ម�៍ រិនប្សួល រួយ រំនពច ។ រនុស្ស 

មានា ផឹក នហើយ �ក់ ។

ខ្នុំ នសាកសាដាយ នឹង និ៉យ ថា ខ្នុំ ពុំរាន មាន 

ភាពកាលហាន ក្នុង ការចាកនចញ ភាលរ ននាះ នទ ។ 

ប្បដហល 30 នាទី នប្កាយរក រិត្ មានាក់ របស់ 

ខ្នុំ រាន សួរ នបើ ខ្នុំ មាន អាររ្ម�៍ ្ រ្មតា ។ ខ្នុំ រាន 

ប្រាប់ គាត់ ថា ខ្នុំ ឈឺកបាល នប្ោះ ដត សំន�ង តង្ន្ី និង 

ក្ិន ដផ្សង ។ គាត់ រាននស្ើសុំ �ូន ខ្នុំ នៅ ផ្ះ នហើយ ខ្នុំ 

ទទួល សំន�ើរ ននាះ នោយ អំ�រេុ� ។

ខ្នុំ រានប្បញាប់ នៅកាន់ បន្ប់ទឹក នៅ ផ្ះ បងប្សី 

ខ្នុំ នហើយ ដដុស េំនូស ន្ម ទាំងននាះ នចញ ទាល់ដត 

វន នសចកដី �ំននឿ េឺ ប្តូវ នតាង ឲ្យ ជាប់ ប្តូវ ខំ ន្វើ វា ប្តូវ 

នរើល វា នហើយ ប្តូវ ឲ្យ ទុក្ខភ័យ ដដល មាន ពីរុន 

រក—នទាះ ពិត ឬ ប្សនរើប្សវរ កដី—ឲ្យ វា នចញ ឆ្ងាយ 

នៅ នហើយ េិតពី ភាពបរិបូរ វន រគ្វាន់ ចុងនប្កាយ បំផុត 

វិញ » ។ 3

បំយពញយោ�្ ្ីសង្ឹម

ខ�ៈដដល អំនពើរាប រិនអាច ប្តូវរាន យកនចញ 

នោយ គ្យ ននាះ ការដប្បចិត្ េឺមាន ពិត ប្រាកដ ។ 

ការអភ័យនទាស េឺ មាន ពិត ប្រាកដ ។ ដគ្វាយ្ួន 

របស់ ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ ផដល់ ដល់ នយើង នូវ ឱកាស 

រួយ នដើរបែី ចាប់នផដើរ ន�ើងវិញ ជារួយ នឹង សាថោនភាព 

សាអាតស្អំ រួយ ។ ដូចជា អាំរ៉ូន រានរកនឃើញ 

ការអភ័យនទាស អ្ក ក៏ អាច ដដរ ។

នយើង ពិតជា អាច មាន សង្ឹរ ចំនោះ វ្ងៃ ដ៏ ដចងចាំង 

ជាង ននះ ។ សាវក ប៉ុល រាន បនប្ងៀន ថា « ឥ�លូវ ននះ 

សូរ ប្ពះ វន នសចកដី សង្ឹរ ប្បទាន ឲ្យ អ្ក រាល់គានា រាន 

ប្េប់ អស់ ទាំង នសចកដី អំ�រ និង នសចកដី សុខសាន្ 

ដ៏ នោរនពញ នោយសារ នសចកដី �ំននឿ ប្បន៉�ន៍ 

ឲ្យ រាន ជា បរិបូរ នោយ ប្ពះនចសាដា វន ប្ពះវិញ្ញា� 

បរិសុទ្ » ( រ៉ូរ 15:13 ) ។

នោយសារ អំនោយទាន វន ការដប្បចិត្ ននាះ 

នយើង ទាំងអស់ គានា អាច ន�ឿជាក់ ចំនោះ ខ្លួន នយើង 

រដងនទៀត ។ ◼
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ហ្វឺត ដែលមានទឹ្ថ្នាំែតិតជាប់
ឌដាយ ដានី ដាន់ែឌវ រែូឌវន

សានាមដា�ន�កំ�ុសរបស់នយើងពុំត្ូវដ្ជាសានាមដា�ដែលែិ្ជាប់ននាះនទ។
ការម្�នែសាអា្្រឺសម�ឹង្ នម្នទាះជាវាឈឺចាប់ក៏នដាយ។

រលាត់ ឈឺ ។ ខ្នុំ នឹង ប្តូវ ទទួលទាន សាប្ករ៉ង់ ជារួយ 

នឹង វដ ទាំងននះ នៅវ្ងៃ ដស្អក នហើយ ខ្នុំ ចង់ ៉ ោងខាលំង 

នដើរបែី ឲ្យ វដ ខ្នុំ រាន សាអាត ។ នទាះ៉ោងោ េំនូស 

ប្ោងៗ ពីរ នៅនរើលនឃើញ នៅនលើ ដសបែក របស់ ខ្នុំ ដដល 

មាន ព�៌ ប្កហរ រគ្ល ។

រុននពល ខ្នុំ ចូល នដក ខ្នុំ រាន អ្ិសាឋាន សុំ 

ការអភ័យនទាស ដដល ពុំ រាន មាន ភាពកាលហាន នដើរបែី 

ចាកនចញ—នហើយ សរររ្យ ជាង ននាះ នៅនទៀត ដដល 

ពុំ មាន ភាពកាលហាន នដើរបែី រិន ចូល នៅ ខាងក្នុង តាំង 

ពី ដំបូង ។ ខ្នុំ រានសនយា ជារួយ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ ថា 

ខ្នុំ នឹង រិន អនុញ្ញាត ឲ្យ ខ្លួនខ្នុំ ចូល នៅក្នុង សាថោនភាព 

រនបៀប ននាះ រដង នទៀត ន�ើយ ។

នៅ ប្ពឹក បនាទាប់ ននាះ ខ្នុំ អាច លុបនចញ េំនូស 

ភាេនប្ចើន ដដល នៅសល់ នហើយ វដ ខ្នុំ នស្ើរដត សាអាត 

ទាំងប្សុង នពល ខ្នុំ ទទួល សាប្ការ៉ង់ ។ ខ្នុំ រានេិត 

ពី រនបៀប ដដល អំនពើរាប េឺ ដូច ជា េំនូស ព�៌ ន្ម 

ទាំងននាះ ។ វា ប្តូវការ ការខិតខំ ប្បឹងដប្បង នហើយ 

អាច ឈឺចាប់ ប៉ុដន្ នយើង អាច ដប្បចិត្ រាន នហើយ 

យកនចញ នូវ អំនពើរាប របស់ នយើង តាររយៈ អំោច 

វន ដគ្វាយ្ួន និង រាន សាអាត ពី េំនូស ព�៌ ន្ម ដដល 

នៅក្នុង �ីវិត នយើង ។ ◼

អ្ក ៃិពៃ្ធ រស់ឌៅ ក្នុង រដ្ឋ �ូថា�៍ ស.រ.អា.

្ំណត់ចំណាំ

 1. នឌៀន្ើរ នអសវ. អុ�ដូហវ “The Merciful Obtain Mercy,” 
លីអា�ូណា ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2012 ទំព័រ 75 ។

 2. ដ�ង្ហវី អ័រ. ហូ�ិន “The Laborers in the Vineyard,” 
លីអា�ូណា ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2012 ទំព័រ 33 ។

 3. ដ�ង្ហវី អ័រ. ហូ�ិន “The Laborers in the Vineyard” 
ទំព័រ 32 ។
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ភាពជ្មោះត្រង់និងសច្ចធម៌
សៅ

ឯ សន្ិសីទ ការប្បកួត ន�ើងឯក រាល់ឱប 

អានររិក យ៉ូដសប ប៊ី. វុឺតលីន រាន 

មាន អវី រួយ ដដល នលាក រាន នៅ ថា 

« បទពិនសា្ន៍ រួយ ដ៏ មាន អត្ន័យ » អំ�នុងនពល 

វន ការប្បកួត ដ៏ សំខាន់ បំផុត រួយ ។

នលាក រាន មាន ប្បសាសន៍ ថា « ការប្បកួត ននាះ 

តប្រូវ ឲ្យ ខ្នុំ រត់ ឱប រាល់ នៅ កោដាល ទីលាន ប្បកួត 

នដើរបែី ប៉ះដី នដើរបែី រាន ពិន្នុ នលើស េូ ប្បកួត » ។ « ខ្នុំ 

ប្តូវរាន នេ ហុច រាល់ ឲ្យ នហើយ រាន រត់ នៅកាន់ ដខ្ស 

បនាទាត់ នគាលនៅ ។ ខ្នុំ រានដឹង ថា ខ្នុំ នៅ�ិត នៅនឹង 

បនាទាត់ នគាលនៅ ប៉ុដន្ ខ្នុំ ពុំ រាន ដឹង ថា �ិត ប៉ុោណ 

ននាះនទ ។ ្វីនបើ ខ្នុំ ប្តូវរាន សង្ង្គនុប ហ៊ុរព័ទ្ នោយ ហវលូង 

កីឡាករ ក៏ នោយ ក៏ ខ្នុំ រាន ន្ង ប្មារវដ ខ្នុំ នៅរុខ 

រាន ប្រាំ សង់ទីដរ៉ប្ត នហើយ ខ្នុំ អាច មាន អាររ្ម�៍ ប៉ះ 

វា ។ បនាទាត់ នគាលនៅ េឺ នៅ ប្រាំ សង់ទីដរ៉ប្ត ពី ននាះ ។

« នៅ នពល ននាះ ខ្នុំ ប្តូវរាន លបែលួង ឲ្យ រុញ រាល់ 

នៅរុខ ។ ខ្នុំ អាច ន្វើ ដូនចានាះ រាន ។ . . . ដត ខ្នុំ រាន 

ចងចាំ ោក្យ របស់ មាដាយ ខ្នុំ ។ គាត់ រាន មាន ប្បសាន៍ 

រក ខ្នុំ ជា នរឿយៗ ថា ‹ យ៉ូដសប ចូរ ន្វើ អវី ដដល ប្តឹរប្តូវ 

រិនថា លទ្ផល ជា ៉ ោងោ ននាះ នទ ។ ចូរ ន្វើ អវី ដដល 

ប្តឹរប្តូវ នហើយ អវីៗ នឹង រិន ្ វី នទ › ។

« ខ្នុំ ចង់ រាន ពិន្នុ ប៉ះដី នគាលនៅ ននាះ ៉ ោង ខាលំង ។ 

ប៉ុដន្ ជាជាង ន្វើ ជា វីរបុរស នៅក្នុង ប្កដសដភ្ក រិត្ភកដិ ខ្នុំ 

ននាះ ខ្នុំ ចង់ ន្វើ ជា វីរបុរស ក្នុង ប្កដសដភ្ក មាដាយ ខ្នុំ ជាង ។ 

ដូនច្ះ ខ្នុំ រាន ោក់ រាល់ នៅ កដន្ង ដដល វា ប្តូវ នៅ—េឺ 

ប្រាំ សង់ទីដរ៉ប្ត ពី ដខ្ស បនាទាត់ នគាលនៅ » ។ 1 ដអលនឌើរ 

វុឺតលីន ( ឆ្នាំ 1917–2008 ) នប្កាយរក រានបនប្រើ ជា 

សមា�ិក រួយ រូប វន កូរ៉ុរ វន ពួក សាវក ដប់ពីរ នាក់ ។

យែើម្បី្ មាលាំងថន�រុវ�ន

យោ�ដអលយឌើរ
ក្ីស្លូដេ្ល

េ្គលូលឌតិន�រុញ្័រ

នន ពួក្ ចថិតសថិ្រ នាក្់

ក្ននុងនាមជាសិស្សន�តពះត្រដីស្ទ

លក្ខ�ៈសម្ប ្្តិផ្ទាល់ខ្លួ�ទាំងន�ះ

្រឺជាការបគ្ហាញពដីអ្នកជា�រណា

យ៉ាងពិ្តបាកែ។
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យធ្ើអ្ីដែលកតូវ

ការសនប្រចចិត្ របស់ ដអលនឌើរ វុឺតលីន េឺជា េំរូ 

ដ៏ អសាចារ្យ រួយ អំពី រនុស្ស មានាក់ ដដល នឹង រិន បនាទាប 

បននាថោក សច្ភាព របស់ នលាក ។ ភាពនសាមះប្តង់ និង 

សច្ភាព សាកលបែង ចរិត លក្ខ�ៈ របស់ នយើង ។ វា 

តប្រូវ ឲ្យ រនុស្ស មានាក់ ដតងដត ន្វើ ឬ និ៉យ អវី ដដល 

ប្តឹរប្តូវ រិន ថា លទ្ផល នចញ រក ជា ៉ ោងោ ឬ 

អ្ក ដវទ េិត ៉ ោងោ ននាះនទ ។

បទោឋាន រួយ ក្នុង ចំនោរ បទោឋាន ទាំងឡាយ 

ក្នុង ឌដើម្ី កម្លាំង នៃ �ុវជៃ េឺ ភាពនសាមះប្តង់ និង 

សច្្រ៌ ។ ក្នុង នារ ជា ពួក បរិសុទ្ វ្ងៃ ចុងនប្កាយ 

និង ជា អ្ក នដើរ តារ ប្ពះប្េីស្ អ្ក ប្តូវរាន រំពឹង ឲ្យ 

« នសាមះប្តង់ ជារួយ ខ្លួន អ្ក ផ្ទាល់ ជារួយ អ្ក ដវទ 

និង ជារួយ ប្ពះ នៅប្េប់ នពល ទាំងអស់ ។ ការមាន 

ភាពនសាមះប្តង់ មានន័យ ថា ការនប្�ើសនរើស ពុំ កុហក 

លួចបនំ្ នរាកប្រាស ឬ បនញ្ឆោត តារ រូបភាព ោ ក៏ 

នោយ ។ . . .

« ទំនាក់ទំនង ដ៏ �ិតស្ិទ្ ជារួយនឹង 

ភាពនសាមះប្តង់ េឺ សច្្រ៌ ។ សច្្រ៌ េឺ មានន័យ 

ថា ការេិត និង ការប្បប្ពឹត្ នូវ អវី ដដល ប្តឹរប្តូវ 

ប្េប់នពល ទាំងអស់ រិនថា មាន លទ្ផល ៉ ោងោ 

ននាះ នទ ។ នៅនពលដដល អ្ក មាន សច្្រ៌ ននាះ អ្ក 

មាន ឆន្ៈ នដើរបែី រស់នៅ តារ បទោឋាន និង �ំននឿ របស់ 

អ្ក សូរបែីដត នៅនពលដដល គាមន នរោ មានាក់ កំពុង 

នរើល អ្ក ក៏ នោយ » ។ 2 

កាលា�ជាសតិស្សមានា្់

នគាលបំ�ង របស់ នយើង អំ�នុងនពល សាថោនភាព 

សាកលបែង វន �ីវិត រដរង សាលប់ ននះ េឺ នដើរបែី កាលយ ជា 

« អ្ក បរិសុទ្ វិញ តាររយៈ ដគ្វាយ្ួន វន ប្ពះប្េីស្ » 

( រ៉ូសាយ 3:19 ) ។ នដើរបែី កាលយ ជា អ្ក បរិសុទ្ មានាក់ 

េឺ ពុំ មាន អវី ដដល នប្ចើនជាង ឬ តិចជាង ការកាលយ 

នៅ ជា សិស្ស ដ៏ ពិត មានាក់ របស់ ប្ពះប្េីស្ ននាះនទ ។ 

ការ�៍ ននះ រិន ពិរាក ដូច ជា អ្ក អាច នឹង ន្វើ 

ការសន្មត់ ននាះនទ អ្ក ប្បដហល ជា ដឹង រួច នៅ នហើយ 

ពី រនបៀប នដើរបែី ន្វើ វា ។ នទាះជា ៉ ោងោ វា ពិតជា 

ប្តូវការ ការខិតខំ ប្បឹងដប្បង នហើយ នពលខ្ះ ការខិតខំ 

ប្បឹងដប្បង ននះ តប្រូវ អវីៗ ជា នប្ចើន ពី នយើង ។ ប៉ុដន្ វា 

អាច ន្វើ នៅរាន ។

ប្ពះេរ្ពីរ រររន បនប្ងៀន ថា « តបែិត 

នរើលចុះ ប្ពះវិញ្ញា� វន ប្ពះប្េីស្ 

ប្តូវរាន ប្បទាន ដល់ រនុស្ស ប្េប់រូប នដើរបែី ឲ្យ នេ អាច 

ដឹង ខុស និង ប្តូវ នហតុ ដូនចានាះ នហើយ ខ្នុំ បគ្ហាញ ដល់ 

អ្ក នូវ វិ្ី វិនិច្័យ តបែិត ប្េប់ ទាំង អវីៗ ដដល អនញ្ើញ ឲ្យ 

ន្វើ ល្អ នហើយ ដដល បញ្នុះ បញ្លូល ឲ្យ ន�ឿ ដល់ ប្ពះប្េីស្ 

ននាះ េឺ រាន ចាត់ រក ពី ប្ពះនចសាដា និង អំនោយទាន 

វន ប្ពះប្េីស្ នហតុដូនចានាះ នហើយ អ្ក រាល់ គានា អាច 

ដឹង នោយ ដំរិះ ដ៏ ឥត នខាចាះ ថា រកពី ប្ពះ » ( ររ៉ូវ� 

7:16 ) ។

នោយ ជា សិស្ស មានាក់ របស់ ប្ពះប្េីស្ អ្ក អាច 

រកនឃើញ ពី រនបៀប នដើរបែី និ៉យ និង ប្បប្ពឹត្ិ នោយ 

សួរ ខ្លួនឯង ថា « នតើ ប្ពះនយស៊ូវ នឹង ន្វើ ដបបោ 

ដដរ ? » ការបំផុស នឹង រក តារនប្កាយ នហើយ នពល 

ដដល អ្ក ប្បប្ពឹត្ិ តារ ការបំផុស ទាំងននះ ននាះ អ្ក នឹង 

ទទួល នូវ ទីបនាទាល់ រួយ សប្មាប់ ខ្លួន អ្ក ផ្ទាល់ ថា អ្ក 

រាន ប្បប្ពឹត្ិ ប្តឹរប្តូវ នហើយ ។ នទាះជា ៉ ោងោ វា 

ក៏ ពិត ផងដដរ ថា នពលខ្ះ អ្ក អាច ប្តូវ រង់ចាំ រួយ រយៈ 

នដើរបែី នឃើញ ពី លទ្ផល ពិត និង ពរ�័យ ពី សករ្មភាព 

នសាមះប្តង់ របស់ អ្ក ។

យសាមរះកតង់ទាំងកសរុង

ឌដើម្ី កម្លាំង នៃ �ុវជៃ រំឭក នយើង ថា ៖ « ភាព 

រិន នសាមះប្តង់ មាន នប្គាះ ថានាក់ដល់ អ្ក និង នប្គាះ 

ថានាក់ ដល់ អ្ក វដ ផង ដដរ ។ ប្បសិននបើ អ្ក កុហក 

លួច ឬ បន្ំ អ្ក បំផ្លញ វិញ្ញា� របស់ អ្ក និង 

ទំនាក់ទំនង របស់ អ្ក ជារួយនឹង អ្កដវទ ។ ការមាន 

ភាពនសាមះប្តង់ នឹង ពប្ងីក ឱកាស នា នពល អនាេត 

របស់ អ្ក និង សរត្ភាព របស់ អ្ក ឲ្យ ប្តូវរាន 

ដឹកនាំ នោយ ប្ពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ » ។ 3

វគ្វាស់ ដ៏ ពិត ប្រាកដ វន សច្្រ៌ ដ៏ 

ឥត ដក្ងកាលយ និង ភាពនសាមះប្តង់ 

ទាំងប្សុង េឺជា អវី ដដល អ្ក ន្វើ 

នៅនពល គាមន នរោ មានាក់ នៅ �ុំវិញ នដើរបែី ដឹង ពី អវី 

ដដល អ្ក េិត និ៉យ ឬ ន្វើ ។ ក្នុង នារ ជា សិស្ស ដ៏ 

ពិត វន ប្ពះអមាចាស់ នយស៊ូវប្េីស្ ននាះ នយើង រិនអាច 

ជា ឬ ន្វើ តិច ជាង ដដល ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ រាន បគ្ហាញ 

នយើង ននាះនទ ។ នយើង មាន នូវ អំនោយទាន ដ៏ ឥត 

នប្បៀបផ្ឹរ រាន វន ប្ពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ ។ ប្ពះអង្គ 

សនង្គ្រាះ រាន បនប្ងៀន ថា « ដត ប្ពះ ដ៏ ជា �ំនួយ េឺជា 

ប្ពះវិញ្ញា� បរិសុទ្ ដដល ប្ពះវរបិតា នឹង ចាត់រក 

នោយ នូវ ន្មះ ខ្នុំ ប្ទង់ នឹង បនប្ងៀន អ្ក រាល់គានា ពី 

ប្េប់ នសចក្ី ទាំងអស់ ក៏ នឹង រំឭក ពី ប្េប់ នសចក្ី 

ដដល ខ្នុំ រាន ប្រាប់ ដល់ អ្ក រាល់គានា ដដរ » ( យ៉ូហាន 

14:26 ) ។

ប្ពះអង្គ សនង្គ្រាះ របស់ នយើង រានប្បទាន ដល់ 

នយើង នូវ អំោច ដ៏ អសាចារ្យ ផងដដរ ដដល រានរក 

ពី ការអ្ិសាឋាន ការសិកសា ប្ពះេរ្ពីរ និង ការអាន 

ោក្យ សរដី របស់ ពយាការី និង សាវក ដដល នៅ រស់ ។ 

ការអនុវត្ ជា វិ�្មាន ប្បចាំ វ្ងៃ ទាំងននះ សាថោបនា 

ភាពនសាមះប្តង់ និង សច្្រ៌ នៅក្នុង ខ្លួន នយើង ។ 

ចូរ ចងចាំ ក្នុង នារ ជា សិស្ស រួយ រូប របស់ ប្ពះប្េីស្ 

និង ជា សមា�ិក រួយ រូប វន សាសនាចប្ក វន 

ប្ពះនយស៊ូវប្េីស្ វន ពួក បរិសុទ្ វ្ងៃ ចុងនប្កាយ ននាះ 

ភាពនសាមះប្តង់ របស់ អ្ក េឺ ជា ការបគ្ហាញ ពី សច្្រ៌ 

របស់ អ្ក និង ថា អ្ក ជា នរោ ៉ ោង ពិត ប្រាកដ ។ ◼
្ំណត់ចំណាំ

 1. យ៉ូដសប ប៊ី. វុឺតលីន “Life’s Lessons Learned” 
លីអា�ូណា ដខ ឧសភា ឆ្នាំ 2007 ទំព័រ 46 ។

 2. ឌដើម្ី កម្លាំង នៃ �ុវជៃ ( កូននសៀវនៅ ឆ្នាំ 2011 ) ទំព័រ 19។
 3. ឌដើម្ី កម្លាំង នៃ �ុវជៃ ទំព័រ 19 ។

ការអធិសាឋាៃប្រចាំន្ងៃការេិកសា

បពោះ្ម្បីរៃិងការអៃុវត្ៃូវការ្រដបងៀៃ

រ្រេ់ពយាការីប�លដៅរេ់សាថា្រនា

ភាពដសាមោះបតង់ៃិងេច្ចធម៌

ដៅក្នុងខ្បួៃដយើង។
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្រ
នាទាប់ ពី នចញ ពី នរៀន នៅ រនសៀល បនដិច 

នហើយ ននាះ ខ្នុំ រាន ឈប់ នៅ ហាង លក់ វត្នុ 

ចាស់ៗ តូច រួយ រុននពល ខ្នុំ នៅ ផ្ះ—ជា 

កិច្ការ រួយ ដដល ខ្នុំ ចង់ន្វើ ឲ្យ នហើយ ្វីនបើ នភ្ៀង កាន់ដត 

ធាលក់ ខាលំង ន�ើងៗ ក៏ នោយ ។ ខ្នុំ ជា រនុស្ស ដត មានាក់ 

េត់ នៅក្នុង ហាង នហើយ ប្ស្ី ដដល ន្វើការ នៅ ទីននាះ 

រាន�ួយ ខ្នុំ រក ចនង្កៀង ដដល ខ្នុំ ចង់រាន ។

នពល នាង នបើក ្ ង់ ប្ចក ឥវា៉ន់ ខ្នុំ កត់សមារាល់ 

ពី ការោក់តាំង ដខ្ស វដ ទាំងឡាយ ដដល មាន ព�៌ 

ដ៏ ភ្ឺចាំង នៅនលើ តុ ។ ខ្នុំ រានន្ង វដ នៅ ដខ្សវដ 

ចំនពល ដដល នាង ប្ចក ចនង្កៀង ចូល ក្នុង ្ ង់ ។ នាង 

រានប៉ះ កដន្ងតាំង ននាះ នហើយ ដខ្សវដ ប្បដហល 

ោក់កោដាល រានធាលក់ ប្រាវ នៅនលើ ឥដ្ឋ ។ នរើលនៅ 

នាង រាង ភាន់ភាំង បន្ិច ប៉ុដន្ រានបញ្ប់ ការេិតលុយ 

ទំនិញ របស់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រាន ចាកនចញ ពី ហាង ននាះ 

នោយ វដ មាខាង កាន់ ឆ័ប្ត នហើយ វដ មាខាង នទៀត កាន់ ្ ង់ 

ដដល មាន ចនង្កៀង ។

ខ្នុំ រាននដើរ នៅ ផ្ះ នោះ ដសបែកន�ើង ទទឹក របស់ 

ខ្នុំ នចញ នហើយ រាននបើក នភ្ង សាដាប់ ។ នពល ខ្នុំ យក 

ចនង្កៀង នចញ ខ្នុំ កត់សមារាល់ ថា មាន អវី រួយ នៅ រាត 

្ង់ ។ វា ជា ដខ្សវដ ព�៌ ប្កហរ រួយ ។ វា ប្រាកដ 

ជា រានធាលក់ ពី កដន្ងតាំង ចូល ក្នុង ្ ង់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ 

ញញឹរ ទាំង េិត ថា ប្គា ននះ ចាប់នផដើរ ដូច គានា នៅ 

នឹង នរឿង ពី នសៀវនៅ នរនរៀន ចាស់ របស់ ថានាក់ យុវនារី ៖ 

« បនាទាប់មក វា៉ឌលើរី បាៃគិ្ ពី ឌមឌរៀៃ បដល ពួកឌគ 

ម្ៃ ក្នុង ថានាក់ ឡលូបរល » ។

ខ្នុំ រាននរាះ ដខ្សវដ នៅនលើ ដប្េ ខ្នុំ នហើយ រាន នោត 

ឌុយ ចនង្កៀង ខ្នុំ ។ វា រាន បនញ្ញ ពន្ឺ ដ៏ កក់នរៅដា នៅ 

រនសៀល ដ៏ ប្សអាប់ ននាះ ។ ខ្នុំ រាននរើល នចញ តារ 

បង្អលួច ។ នភ្ៀង កាន់ដត ខាលំង ជាងរុន នទៀត នហើយ ប្ពិល 

នៅនលើ ដី ដប្ប នៅជា ដី នសើរ ប៉រាោច់ ។

ខ្នុំ សរ្ឹង នៅ ដខ្សវដ ។ វា មាន ព�៌ ប្កហរ ដូច 

ដផ្ ដឈរី ។ ខ្នុំ ោក់ វា នលើ កវដ ខ្នុំ ។ សាលក តវរ្ ន៉ល 

នៅរក—$20 ។ ពិតោស់ ខ្នុំ នឹង ប្បេល់ វា ឲ្យ នេ 

វិញ ។ វា រិនដដល ចូល ក្នុង េំនិត ខ្នុំ ន�ើយ ថា រិន 

ប្បេល់ ឲ្យ វិញ ននាះ ។ ខ្នុំ រានយក វា នចញ ពី កវដ 

នហើយ រាន ោក់ វា នៅនលើ េំនរ នសៀវនៅ ដដល ខ្នុំ ចង់ 

នរៀបទុក នោយ ដ�ក ។ ខ្នុំ រាននដើរ នៅក្នុង បន្ប់ រួយ 

នទៀត នដើរបែី ឆុង សូកូឡា នរៅដា រួយ ដពង ។

បនាទាប់រក ខ្នុំ នដើរចូល រកវិញ ។

នតើ យូរ ប៉ុោណ នហើយ ដដល ខ្នុំ ពនយានពល ក្នុង 

ការទុកោក់ នសៀវនៅ ទាំងននាះ ? រួយ រយៈ នហើយ ។ 

នតើ យូរ ប៉ុោណ នៅ ដដល ដខ្សវដ ននាះ នឹង នៅ ទីននាះ នបើ ខ្នុំ 

ពនយានពល ក្នុង ការប្បេល់ វា ប្ត�ប់ នៅវិញ ននាះ ?

បំណង របស់ខ្នុំ េឺ ប្បេល់ វា ប្ប�ប់ នៅវិញ ។ ប៉ុដន្ 

នតើ នពលោ នៅ ? នតើ ខ្នុំ នឹង រង់ចាំ ៉ ោងយូរ រហូត 

ដល់ ខ្នុំ នឹង មាន អាររ្ម�៍ ខាមស់នអៀន ក្នុង ការប្បេល់ វា 

នៅ វិញ ឬ ? នតើ ខ្នុំ នឹង នភ្ច ពី វា ឬ ?

ខ្នុំ រានសាទាក់នស្ើរ បន្ិច ដ្រនទៀត ។ ខ្នុំ រានសរ្ឹង 

នចញនប្រៅ បង្អលួច រដងនទៀត ។ ខ្នុំ រានេិត អំពី ន�ើង ខ្នុំ 

ដដល នទើប រាន នដើរ រក ។ ខ្នុំ រានេិត អំពី សូកូឡា 

នរៅដាៗ ដ៏ ឆ្ងាញ់ របស់ ខ្នុំ ។

បនាទាប់រក ខ្នុំ កញ្ក់ ដខ្សវដ ោក់ ដសបែកន�ើង ខ្នុំ វិញ 

នហើយ ចាប់នផដើរ នចញ នៅ ។

នពល ខ្នុំ រកដល់ ហាង ប្ស្ី ននាះ កំពុង �ួយ នភ្ៀវ 

មានាក់ នផ្សងនទៀត ។ ខ្នុំ រានឈរ រង់ចាំ ។ នពល នាង 

រួចរាល់ នហើយ ខ្នុំ រានទាញ ដខ្សវដ នចញ ពី នហាន៉ោ 

អាវរគ្ របស់ ខ្នុំ នោយ ពន្យល់ ថា វា រាននកើតន�ើង 

ខ្នុំមិ�ចង់នធវែើជានចារនទសូម្បដីដ្នដាយនចែ�្យក៏នដាយ។

ឌដាយ ក្ថិត្តថិយស
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៉ោងោ ។ នរើលនៅ នាង រាង ភាញាក់នផ្អើល ភាន់ភាំង 

បនដិច រាននិ៉យ ថា អរេុ� នហើយ វា ដត 

ប៉ុ�្ឹង ។ នាង ពុំ រាន ឲ្យ ខ្នុំ នូវ រគ្វាន់ រួយ សប្មាប់ 

ភាពនសាមះប្តង់ របស់ ខ្នុំ ននាះនទ ។ នាង ពុំរាន 

បគ្ហាញ ភាពសរររ្យ ខាលំង ក្នុង ការអរេុ� របស់ នាង 

ននាះនទ ។ នហើយ គាមន នរោ នផ្សងនទៀត នៅ�ុំវិញ នឹង 

នឃើញ នទ ។

នពល ខ្នុំ នដើរ នៅផ្ះ ខ្នុំ រានេិត អំពី រនបៀប ដដល ខ្នុំ 

ដតងដត ចាត់ទុក ខ្លួនខ្នុំ ថា ជា រនុស្ស នសាមះប្តង់ មានាក់ ។ 

វា ជា េុ�សរបែត្ិ រួយ ដដល ខ្នុំ ផដល់ តវរ្ និង សរ្ឹង 

នរើល នៅក្នុង អ្ក នផ្សងនទៀត ។ ប៉ុដន្ ភាពនសាមះប្តង់ 

ដ៏ ពិត ប្រាកដ ដូចជា នសចកដី ប្សឡាញ់ និង នសចកដី 

សបបែនុរស ដ៏ ពិត ប្រាកដ ដដរ េឺ ជា លក្ខ�ៈ សរបែត្ិ ដ៏ 

សករ្ម រួយ ។ នទាះជា នគាលបំ�ង របស់ ខ្នុំ េួរឲ្យ 

ផដល់ កិត្ិយស និង ពិត ៉ ោងោ ក៏ ខ្នុំ កាលយជា 

រនុស្ស នសាមះប្តង់ មានាក់ នៅនពល ដដល ខ្នុំ ោក់ 

ដសបែកន�ើង ការោរ ទឹកនភ្ៀង វិញ នហើយ ប្បប្ពឹត្ិ តារ 

នគាលបំ�ង របស់ ខ្នុំ ប៉ុនោណះ ។

ខ្នុំ មាន អាររ្ម�៍ កវដ ទនទ របស់ ខ្នុំ ដដល នៅក្នុង 

អាវរគ្ នហើយ ញញឹរ បនដិច ។ ◼

អ្កៃិពៃ្ធ ម្នាក់ បដល រស់ ឌៅ ក្នុង រដ្ឋ ៃូវឌយ៉ាក ស.រ.អា.



52 លីអាហូណា

ពព្
ល អ្ក ឮ ោក្យ ឌសចក្ី សញ្ញា នតើ អ្ក េិត ពី អវី ? នបើ អ្ក និ៉យ ថា « ការសនយា នៅវិញ នៅរក ជារួយ 

ប្ពះ » ននាះ អ្កេិត ប្តូវ នហើយ ។

ប៉ុដន្ នសចកដី សញ្ញា ជារួយ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ក៏ មាន នប្ចើន ជាង ននះ ផងដដរ ។ ក្នុង ការសនយា ដ៏ 

ពិសិដ្ឋ ននាះ វា មាន នូវ អំោច កមាលំង សុវតិ្ភាព និងនសចកដី សុខសាន្ ។ នពល អ្ក យកនពល េិត អំពី នសចកដី 

សញ្ញា ដដល អ្ក រានន្វើ នហើយ នឹង ន្វើ នៅក្នុង �ីវិត អ្ក នហើយនៅនពល អ្ក រកសា ដផ្ក របស់ អ្ក ននាះ អ្ក ចាប់នផដើរ 

ទទួល អាររ្ម�៍ និង រស់នៅ ខុសដប្ក ពីរុន ។ នសចកដី សញ្ញា �ះឥទ្ិពល ដល់ រនបៀប ដដល អ្ក ប្បប្ពឹត្ិ នហើយ 

បំផុស អ្ក ក្នុង ការនប្�ើសនរើស របស់ អ្ក ។

ននះ ជា រនបៀប ដដល នសចកដី សញ្ញា ន្វើ ឲ្យ មានភាព ខុស ដប្ក ក្នុង �ីវិត វន យុវវ័យ រួយ ចំនួន ។

« ឌសចក្្ី ស្ញា មួយ រក្សា ែ្ក្ ឲ្យ 

ឌៅឌលើ ្ លេទូវ ដ៏ បតង់ នថិងចឌងអែៀត ជួយ 

ែ្ក្ ឲ្យ រស់ឌៅ ក្្នុង ជីវិត បាន ប្រឌសើរ 

ឌឡើង ឌហើយ ្ ្ល់ ឲ្យ ែ្ក្ នូវ ការ យល់ 

ដរឹង ប្រឌសើរ ជាងមុន » ។
មា៉ា្ូសយអ.អា�រុ17ឆ្នាំរែ្ឋ�ូថ្េ៍ស.រ.អា.

« ការពថិត អដល ថា ែ្នុំ បាន ឌធ្វើ ឌសចក្្ី ស្ញា ជាមួយ 

បពះវរ្រថិត្សួគ៌ បាន្្ល់ ឱកាស ឲ្យ ែ្នុំ លូតោស់ ខាង 

វិ្ញាណ នថិង ឲ្យ ឌធ្វើ ជា សមជថិក្ មនាក្់ អដល កាន់អត 

ឌោមះបតង់ ។ បគ្រ់ ឌពល អដល ែ្នុំ នរឹង ឌធ្វើ ែ្វី មួយ ែ្នុំ គថិត 

ពី ឌសចក្្ី ស្ញា អដល ែ្នុំ បាន ឌធ្វើ ជាមួយ បពះវរ្រថិត្សួគ៌ 

រ្រស់ ឌយើង ឌហើយ សួរ ែលេលួន ែ្នុំ ថា ឌ្រើ ែ្នុំ ក្ំពុង រក្សា ឌសចក្្ី 

ស្ញា អដល ែ្នុំ បានឌធ្វើ ជាមួយ បទង់ កាល ែ្នុំ ទទួល ្រុណ្យ 

បជមុជ ទរឹក្ នថិង ឌពល ែ្នុំ ទទួល ្រព្វជថិតភាព ឬឌទ ។ 

ឌសចក្្ី ស្ញា អដល ែ្នុំ បានឌធ្វើ ជាមួយ បពះវរ្រថិត្សួគ៌ 

ជួយ ែ្នុំ ឲ្យ ឌៅ្រន្ត រឹងមំ ក្្នុង ដំណរឹងលអែ នថិង បតឡ្រ់ 

ឌៅកាន់ បទង់ វិញ ឌៅ ន�ងៃ មួយ » ។
យអដ្េ្នវី.អា�រុ14ឆ្នាំកបយទសនូវយេ្សើដលន

ោថា្រនា ឌសចក្្ី ជំឌនឿ អដល ឌយើង បតូវការ ឌដើម្បី ្រន្ត 

ឌៅអត ពថិតបតង់ ចំឌពាះ ដំណរឹងលអែ » ។
ណាអូមីយអ.អា�រុ15ឆ្នាំទីក្រុងហ្កាោឡាហ្រា៉ាកបយទស
មរុតិ្ស៊មី្ូ

« កាលពី រដូវឌរៅដា មុនឌនះ ែ្នុំ 

បានឌៅ បពះវិហ្រ ្ររិសុទ្ធ ជា 

ញរឹក្ញា្រ់ ឌដើម្បី ឌធ្វើ ្រុណ្យ បជមុជ 

ទរឹក្ សបម្រ់ ែ្ក្ ោលា្រ់ ។ ត្មរយៈ 

ការរក្សា ឌសចក្្ី ស្ញា រ្រស់ ែ្នុំ 

ឌដាយ ការឌៅ បពះវិហ្រ ្ររិសុទ្ធ នថិង ឌធ្វើ ែ្វី អដល បតរឹមបតូវ 

ឌនាះ ែ្នុំ បាន ទទួល ពរជ័យ ។ ែ្នុំ ពថិតជា មន ការ�្រ់ បារម្ 

ជាមួយ នរឹង ការប្រឡង ្រញ្ច្រ់ ។ ែ្នុំ បានឌៅ បពះវិហ្រ 

្ររិសុទ្ធ ឌហើយ វ បានឌធ្វើ ឲ្យ ែ្វីៗ បគ្់រយ៉ាង ប្រឌសើរ 

ឌឡើង ។ ការរក្សា ឌសចក្្ី ស្ញា រ្រស់ ែ្នុំ ឌធ្វើ ឲ្យ ជីវិត 

កាន់អត ង្យបសួល នថិង កាន់អត រីក្រយ ជាខាលាំង » ។
មា៉ា្់េតិនណាអតិម.អា�រុ18ឆ្នាំរែ្ឋកាលីេ្លូញ៉ាស.រ.អា.

« ែ្នុំ ភ័យ ជា ខាលាំង ឌៅ ន�ងៃ ដំ្រូង អដល ែ្នុំ អចក្ ចាយ 

ោបកាម៉ាង់ ក្្នុង នាម ជា �ីក្ុន មនាក្់ ។ ្រនាទា្រ់ មក្ ែ្នុំ 

ចងចំា ពី ន�ងៃ អដល ែ្នុំ ទទួល ្រុណ្យ បជមុជ ទរឹក្ ឌហើយ ែ្នុំ 

បាន មន អារម្មណ៍ ពី បពះវិ្ញាណ ្ររិសុទ្ធ ។ ែ្នុំ បាន មន 

អារម្មណ៍ សងៃ្រ់ ជាងមុន ឌដាយ ស្វ័យ ប្រវត្តថិ ឌហើយ អាច ឌធ្វើ 

វ បាន យ៉ាងលអែ » ។
សតិតេ៍យអ.អា�រុ12ឆ្នាំទីក្រុងមរុតិ្ស៊មី្ូកបយទសមរុតិ្ស៊មី្ូ

អំណាចពៅក្ននុង
ពសចក្ដីសញ្ញា

« ែ្នុំ ចងចាំ ឌពល ែ្នុំ ទទួល ្រុណ្យ 

បជមុជ ទរឹក្—វ ជា ឌពល អដល រីក្រយ 

្រំ្ុត អដល ែ្នុំ មថិនធាលា្រ់ មន ឌបពាះ 

ឌនាះ ជា ឌសចក្្ី ស្ញា ទីមួយ រ្រស់ 

ែ្នុំ ។ ្រនាទា្រ់មក្ ឌទៀត គឺ ឌពល ែ្នុំ 

ទទួល ្រព្វជថិតភាព ។ វ ជា ឌសចក្្ី រីក្រយ ដូចគ្នា ។ ែ្នុំ 

មន ោនាម ញញរឹម ដ៏ ធំ ឌៅឌលើ ន្្ មុែ រ្រស់ ែ្នុំ ឌពល ែ្នុំ 

បានដរឹង ថា ែ្នុំ បានឌធ្វើ ឌសចក្្ី ស្ញា ជាមួយ បពះ ។ ឌពល 

ែ្នុំ ឮ ឌក្្មងៗ ចំែក្ ឲ្យ ោសនាចបក្ ែ្នុំ ចងចាំ ពី ឌសចក្្ី 

រីក្រយ ឌហើយ ែ្នុំ ចងចាំ ថា វ ជា ឌសចក្្ី ស្ញា មួយ 

ជាមួយ បពះ ឌហើយ ពុំ អមន ជាមួយ មនុសសេ ឌនាះឌទ » ។
យកបែេ្័ែយអ.អា�រុ16ឆ្នាំរែ្ឋអារីេ្សលូណាស.រ.អា.

« ការឌធ្វើ ឌសចក្្ី ស្ញា នាំ មក្ នូវ ពរជ័យ ជាឌបចើន 

ដល់ ឌយើង នថិង បក្ុមបគួោរ រ្រស់ ឌយើង ។ ឧទាហរណ៍ 

ការទទួល ្រុណ្យ បជមុជ ទរឹក្ ជួយ ឌយើង ឲ្យ មន សមត្ភាព 

ឌដើម្បី ផាលាស់្រ្ទូរ ឌដើម្បី បាន ប្រឌសើរ ជាង មុន ។ ឌសចក្្ី 

ស្ញា អដល ឌយើង ឌធ្វើ ជាមួយ បពះវរ្រថិត្សួគ៌ រ្រស់ ឌយើង 
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« ែ្នុ ំបានទទួល 

ពរជ័យ ជាឌបចើន 

ពី ការរក្សា ឌសចកី្្ 

ស្ញា រ្រស់ ែ្នុំ ។ ឌដាយោរ 

ឌសចក្្ី ស្ញា ្រុណ្យ បជមុជ ទរឹក្ 

រ្រស់ ែ្នុំ ឌនាះ បពះវិ្ញាណ ្ររិសុទ្ធ បានជួយ ែ្នុំ ឲ្យ ឌធ្វើ 

ការសឌបមចចថិត្ត ទាំងឡាយ ។ ឌសចក្្ី ស្ញា ឌពលអដល 

ែ្ក្ ទទួល ្រព្វជថិតភាព គឺ ជា ការត្ំងចថិត្ត មួយ ឌដើម្បី 

ឌប្រើបបាស់ ្រព្វជថិតភាព ក្្នុងការ ជួយ នថិង ្រឌបមើ ែ្ក្ ដនទ 

ឌទៀត ។ វ ជួយ ឲ្យ ទី្រនាទាល់ ែ្ក្ លូតោស់ ឌឡើង 

ឌៅឌពល ែ្ក្ ្រឌបមើ » ។
យអរី្អតិន.អា�រុ15ឆ្នាំយែត្អាល់យប៊មីររាកបយទស
កាណាោ

យសច្្ីសញ្ញាែ៏យទវភាពយធ្ើឲ្យមាន

ពួ្ក្ីសាទានែ៏រឹងមាំ

« ែ្នុំ ទទូច ែ្ក្ បគ្រ់គ្នា ឲ្យ 

មន ភាពសក្្ថិសម សបម្រ់ 

ពថិធី ្ររិសុទ្ធ នន ្រព្វជថិតភាព 

ទាំងែស់ នថិង ឲ្យ ទទួល 

ពថិធី ្ររិសុទ្ធ នន ្រព្វជថិតភាព 

ទាំងែស់ អដល ែ្ក្ អាច 

ទទួល ឌហើយ ្រនាទា្រ់ មក្ រក្សា ការសនយា អដល 

ែ្ក្ បានឌធ្វើ ឌដាយ ឌសចក្្ី ស្ញា ឌនាះ ឌដាយ 

ឌោមះបតង់ ។ ក្្នុង បគ្ មន ទុក្្ខបពួយ ចូរ ឲ្យ 

ឌសចក្្ី ស្ញា រ្រស់ ែ្ក្ ជា ែ្វី អដល សំខាន់ 

្រំ្ុត ឌហើយ ចូរ ឲ្យ ការឌគ្រព រ្រស់ ែ្ក្ បាន 

ឥតឌលអែៀង ។ ្រនាទា្់រ មក្ ែ្ក្ អាច សុំ ឌដាយ 

ឌសចក្្ី ជំឌនឿ ឌដាយ គ្មន ឌទារទន់ រឌរ ឌៅត្ម 

ែ្វី អដល ែ្ក្ បតូវការ ឌហើយ បពះ នរឹង ឌ្លេើយត្រ ។ 

បទង់ នរឹង គ្ំបទ ែ្ក្ » ។
ដអលយឌើរឌី.្តក្ីស្លូេ្៊ឺសតិនថន្ ូរ៉រុមថនពួ្សាវ្ែប់ពីរនា្់
“The Power of Covenants”លបីអាហូណា
ដែឧសភាឆ្នាំ2009ទំព័រ22។

ពេពរៀនទាំងឡាយពៅថ្ងៃអាទិត្យ
ប្រធាន្រទខែននះ៖ពិធីបរិសុទ្ធនិងនសចក្ីសញ្ញាទាំងឡាយ

« ែ្ក្ មថិនអាច ឌធ្វើ ែ្វី ក្៏បាន អដល ែ្ក្ ចង់ ឌធ្វើ ឌហើយ 

រំពរឹង ឲ្យ បពះ រក្សា អ្្ក្ នន ការសនយា រ្រស់ បទង់ ឌនាះឌទ ។ 

បទង់ រំពរឹង ឌបចើនណាស់ ពី ែ្ក្ ឌបពាះ បទង់ ោគាល់ ពី 

សកាដានុពលភាព អដល ែ្ក្ មន ។ វ ពថិតជា ជួយ ែ្នុំ 

ឌៅកាន់ ក្បមថិត អដល កាន់អត ែ្ស់ » ។
�ូលីយអច.អា�រុ15ឆ្នាំរែ្ឋែូេលូរា៉ាែូស.រ.អា.

អំណាចពៅក្ននុង
ពសចក្ដីសញ្ញា សេចក្ដីេញ្ញាគឺជាការេន្យា

មួយស�ើយវាក៏មាន្ន្័យ

ស�ើេពដីសន្ះផងដែរ។

ចូលរួមក្នុងការសន្ទនា

អស់ ឌពញ ទាំង អែ ក្ក្្កដា ែ្ក្ នរឹង សថិក្សា ែំពី 

ពថិធី ្ររិសុទ្ធ នថិង ឌសចក្្ី ស្ញា ទាំងឡាយ 

ឌៅក្្នុង ក្ូរែុម ្រព្វជថិតភាព នថិង ថានាក់្ យុវនារី បពម 

ទាំង ោោ ន�ងៃ អាទថិត្យ រ្រស់ ែ្ក្ ្ ង អដរ ។ សូម 

ឌធ្វើ ត្រង មួយ ែំពី ឌសចក្្ី ស្ញា ទាំងឡាយ អដល 

ែ្ក្ បាន ឌធ្វើ នថិង សង្រឹម ថា នរឹង ឌធ្វើ ។ ឌតើ ត្រង 

ឌនាះ បបា្រ់ ែ្វី ែំពី រឌ្រៀ្រ អដល ែ្ក្ ចង់ រស់ឌៅ ? 

សូម ពថិចារណា ពី ការអចក្ចាយ គំនថិត រ្រស់ ែ្ក្ 

ជាមួយ ែ្ក្ ដនទ ឌទៀត ឌដាយ ការអ�លេង ទី្រនាទាល់ 

ឌៅ ្ ្ះ ឬ ត្មរយៈ ប្រព័ន្ធ សង្គម ។
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�
រុវវ័�

វីរ្រុរសខាងវិញ្ញាណ

ពៅ ឆ្នាំ ននះ ពួក វីរបុរស ដ៏ អសាចារ្យ រានរកនលង 

ផ្ះ នយើង នៅ រាល់ រាប្តី វ្ងៃ ច័ន្ ! វីរបុរស មានាក់ៗ 

រាន ន្វើ ខ្លួន ឲ្យ ដូច នឹង សមា�ិក មានាក់ ក្នុង ប្េួសារ មាន 

នូវ អំោច រួយ ដ៏ ពិនសស នហើយ រាន បនប្ងៀន ពី 

នរនរៀន វន ការពប្ងឹង ទីបនាទាល់ រួយ ដ៏ សំខាន់ ដដល 

រាននលើក ទឹកចិត្ នយើង ឲ្យ អភិវឌ្ឍ ទំនាក់ទំនង របស់ 

នយើង ជារួយ គានា នៅវិញ នៅរក ។

ឧទាហរ�៍ នៅ សរាដាហ៍ រួយ បុរស ខាង ប្បព័ន្ 

ផ្សពវផសាយ រានបនប្ងៀន នយើង ពី រនបៀប រាំង ដភ្ក 

នយើង ពី ភាពយន្ ករ្មវិ្ី ទូរទស្សន៍ និង ទស្សនាវដដី 

ដដល រិន សរររ្យ ។ សរាដាហ៍ រួយ នទៀត កញ្ញា 

រាង មាំរួន ពន្យល់ ពី រនបៀប ដដល នយើង អាច អភិវឌ្ឍ 

កមាលំង វន រនុស្ស ដ៏ អសាចារ្យ នោយ ការហាត់ប្រា� 

ជា នទៀងទាត់ ។ ឃ្មនុំ នៅ នសងៃៀរ ជា វីរបុរស រួយ ដដល 

នស្ៀកោក់ ជា ឱមាោល់ រានបនប្ងៀន នយើង ពី រនបៀប 

នដើរបែី បញ្ឈប់ ការរំខាន និង ម្ៃ គារវភាព នៅ 

ប្ពះវិហារ និង នៅ ផ្ះ ។ នក្មងប្សី ោក្យ សរដី ពន្យល់ 

ពី នពល និង រនបៀប ដដល នយើង អាច ផដល់ ោក្យ 

សរនសើរ កាន់ដត នប្ចើន នទៀត ដល់ គានា នៅវិញ នៅរក ។ 

នក្មងប្សី ដដល នពញ អំ�រេុ� ន្វើ វា ខ្លួនឯង ពួកមាោក 

កំនឡាះ ប្ពះេរ្ពីរ គាមន នក្មងប្សី ប្ពនហើន បុរស ជាអ្ក 

ផ្សពវផសាយ សាសនា និង វីរបុរស នផ្សងៗ នទៀត ផងដដរ 

រានចូលរួរ ក្នុង នរនរៀន រាប្តី �ួប�ុំ ប្កុរប្េួសារ របស់ 

នយើង ។

ខ្នុំ មាន អំ�រេុ� ដដល សមា�ិក ប្កុរប្េួសារ 

ខ្នុំ រានេិត ៉ ោង ស៊ី�នប្រៅ និង នោយ ប្បុងប្បយ័ត្ ពី 

បញ្ហាក្នុង ប្េួសារ ដដល ពួកនេ ចង់ នលើក ន�ើង ក្នុង នារ 

ជា វីរបុរស មានាក់ ។ នយើង ទាំងអស់ គានា រាន ទន្ឹង រង់ចាំ 

ការរក ដល់ វន រាប្តី �ួប�ុំ ប្កុរប្េួសារ នហើយ នយើង 

មានចិត្ រីករាយ អំ�នុង នពល វន ការរកនលង របស់ 

វីរបុរស មានាក់ៗ ។ ខ្នុំ មាន អំ�រេុ� នោយសារ ប្េប់ 

នពល ដដល នយើង សញ្ឹងេិត ពី បញ្ហា រួយ ក្នុង ប្េួសារ 

នយើង ប្ពះវរបិតាសួេ៌ រាន បំផុស េំនិត នយើង ជារួយ 

នឹង េំនិត រួយ នដើរបែី បនប្ងៀន គានា នៅវិញ នៅរក ឲ្យ 

កាន់ដត មាន ប្បសិទ្ិភាព ។ ទាំងននះ ជា អនុសាវរីយ៍ 

វន វីរបុរស ទាំងននាះ ដដល នយើង នឹង ទុក នៅក្នុង ចិត្ ជា 

នរៀងរហូត ។ ◼
វិចទ័រ ដា្រ់្រុលយូ ស.រ.អា.

ទដី្នាទាល់រ្ស់្ ងប្រុសខ្នុំ

អ្នក មាដាយ  របស់ ខ្នុំ ប្តូវ ន្វើ ការ រាល់ យប់ ចាប់ ពី នមាោង 

3:00 រនសៀល រហូត ដល់ នមាោង 11:00 យប់ ។ 

នទាះ ជា គាត់ រិន អាច នៅ ផ្ះ នា យប់ វ្ងៃ ចន្ កដី ក៏ 

បងប្បុស ខ្នុំ នហើយ និង ខ្នុំ រាន សនប្រច ចិត្ ន្វើ រាប្តី 

�ួប �ុំ ប្កុរ ប្េួសារ នោយ ខ្លួង ឯង ដដរ—េឺ ដត ពីរ នាក់ 

នយើង ប៉ុនោណះ ។ បងប្បុស ខ្នុំ ជា សមា�ិក អសករ្ម  

រយៈនពល ប្រាំបីឆ្នាំ ប៉ុដន្ គាត់ ធាលប់ រាន ចូលនរៀន ថានាក់ 

វិទយាសាថោន ្ ្មីៗ ននះ នហើយ រាន សនប្រច ចិត្ បនប្ងៀន 

ពី សារលិខិត រួយ នៅ យប់ វ្ងៃ ចន្ ។ គាត់ រាន ដចក 

ចាយេំនិត ខាង វិញ្ញា� រួយ ក្នុង ប្ពះេរ្ពីរ រររន ដដល 

ពុំ ធាលប់ េិតដល់ ពីរុន ន�ើយ នទាះ ជា ខ្នុំធាលប់ នរៀន ថានាក់ 

សិកាខាសាលា បួន ឆ្នាំ  នហើយ ន្វើ ការ អភិវឌ្ឍ ផ្ទាល់ខ្លួន 

របស់ ខ្នុំ កដី ។ ប្ពះវិញ្ញា� ដដល ខ្នុំ រាន ទទួល េឺ ដូច ជា 

វិញ្ញា� ដដល ខ្នុំ ធាលប់ សង្ឹរ ថាវា នឹង នកើត មាន ន�ើង  

នពលខ្នុំ មាន អ្ក កាន់ បពវ�ិតភាព ដ៏ សកដិសរ មានាក់ នៅ 

ក្នុង ផ្ះ របស់ ខ្នុំ ននាះ ។

ខ្នុំ មាន អំ�រ េុ� ចំនោះ ប្ពះវរបិតា សួេ៌ ដដល 

រាន ប្បទាន ឱកាស ដល់ ខ្នុំនដើរបែី ពប្ងឹង ប្េួសារ ខ្នុំ 

រាល់ សរាដាហ៍ តាររយៈ រាប្តី �ួប�ុំ ប្កុរ ប្េួសារ ។ ខ្នុំ 

ប្សឡាញ់ ដំ�ឹងល្អ វន ប្ពះនយស៊ូវប្េីស្ នហើយ ខ្នុំ 

មាន ចិត្ រីករាយ នោយ សារ ដត បទពិនសា្ន៍ ដ៏ រាបសា 

ននះ ដដល ខ្នុំ មាន ជារួយ នឹង បងប្បុស ខ្នុំ ក្នុង រាប្តី �ួប�ំុ 

ប្កុរ ប្េួសារ ។ ◼
ែ៊ីោដូរ៉ា ឌែ. ប្រឌទស ឌប្រស៊ីល
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លាំង!

បាន្ ំភ្លឺពៅក្ននុងទដីងងឹត

ខ្នុំ
 នឹង រិន នភ្ច ពី នរនរៀន វន រាប្តី �ួប �ុំ ប្កុរ ប្េួសារ 

រួយ  ដដល នយើង រាន មាន អំ�នុង នពល ោច់ 

នភ្ើងននាះនទ ។  គាមន នភ្ើង ននាះ នយើង រិន អាច អាន 

អវី រាន ន�ើយ នហើយ ខ្នុំ រានេិត ថា រាប្តី�ួប �ុំ ប្កុរ 

ប្េួសារនឹង ដប្ប  នៅ ជា នសាះ កនប្កាះ ។

« នតើនយើង នឹង មាន រាប្តី �ួប �ុំ ប្កុរ ប្េួសារ នោយ 

រិន អាច អាន សារលិខិតរួយ រក ពី លីអា�ូណា 

នោយ រនបៀបោ ឬ នតើនយើង អាច នប្ចៀងចនប្រៀង 

ពី នសៀវនៅ ទំនុក តនរ្កើងនោយ គាមន នភ្ើង តារ 

រនបៀបោនៅ ? ននះ ជា អវី ដដល ខ្នុំ រានេិត ។

សំោង ល្អ បង ប្សី របស់ ខ្នុំ រាន រក នដើរបែី �ួយ 

ដល់ នយើង ។ គាត់ មាន េំនិត អសាចារ្យ រួយ សប្មាប់ 

នយើង នដើរបែី នប្ចៀង ទំនុក តនរ្កើង ដដល នយើង សារាល់ 

នោយ នចញ ពី ដួងចិត្ នហើយ បនាទាប់រក ដចក ចាយ ពី 

អវីដដល នយើង រាន នរៀន កាល ពី សរាតាហ៍ រុន ។ នយើង 

ទាំង អស់ គានា រាន ដចក ចាយ នគាលការ�៍រួយ នហើយ 

នរៀន ពីគានានៅវិញ នៅរក ។ តារ ន៉បល់ ខ្នុំ ការ 

នរៀន ជារួយ គានា េឺ ជា នគាល បំ�ងរួយ វន រាប្តី�ួប 

�ុំ ប្កុ រ ប្េួសារ ។ ខ្នុំ ដឹង ប្រាកដ ថា ប្ពះអមាចាស់ សពវ 

ប្ពះហឫទ័យ ដដល នយើង រាន រកសា បទ បញ្ញាត្ិ 

នដើរបែី មាន រាប្តី�ួប �ុំ ប្កុរ ប្េួសារ សូរបែី ដតគាមន នភ្ើង 

ក៏នោយ ។

ខ្នុ ំដឹង ថា ប្ពះអមាចាស់ រិន ចង់ឲ្យ នយើង ប្ត�ប់ នៅ 

កាន់ ទីវត្មាន របស់ ប្ទង់ វិញ ដត មានាក់ ឯងននាះនទ ។ ប្ទង់ 

ចង់ ឲ្យ នយើង ប្ត�ប់ នៅ វិញ ជារួយ ប្កុរ ប្េួសារ របស់ 

នយើង នហើយ ប្ទង់ ចង់ ឲ្យ នយើង ន វ្ើ អវ ីប្េប់ ៉ ោង ដដល 

នយើង អាច ន វ្ើ រាន នដើរបីែ ឲ្យ កិច្ ការ រាន សនប្រច រួរ 

ទំាង ការ ន វ្ើ រាប្តី �ួប �ំុប្កុរ ប្េួសារ រាល់ សរាតាហ៍ ។ ◼
ឌហើរីកា ឌែស. ប្រឌទស ្របឌស៊ីល

រាត្រីជួបជុំត្ុមត្ួសារដ៏ជាទរីពេញចិ្្ត
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យោ�យែវីឌអ៊មីសា្ស៊ិន

ែ្នុំ
 រាន ្ ំ ដឹង ក្ី ន�ើង នៅ ប្បនទស �រនវ៉ ។ 

ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ ដដល នៅ �ិត បំផុតននាះេឺ នៅ 

ក្នុង ទីប្កុង ស្នុកខូរ ប្បនទស ស៊ុយដអត នោយ 

ចំោយ នពល នបើក ឡាន ពី 8 នៅ 10 នមាោង ។ រិន 

ចាំ រាច់ និ៉យ ននាះនទ ប្េប់ ការ ន្វើ ដំន�ើរ នៅ 

ប្ពះវិហារបរិសុទ្ទាំង អស់ ប្តូវ ការ ការ ោក់ ដផន ការ  

និង ការ េិត ពិចារ ោ ៉ ោង រ៉ត់ចត់ ។ នស្ក របស់ 

នយើង រាន ោក់ ដផនការ ពីរ ដង សប្មាប់ យុវវ័យ ឲ្យ 

នៅ ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ជា នរៀង រាល់ ឆ្នាំ មាន វួដបីបួន 

រាន �ួល ឡានប្កុង នហើយ នៅ ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ 

នៅ ចុង សរាតាហ៍ ។ វា សបបាយ ោស់ នដើរបែី នៅ 

ជារួយយុវវ័យ នផ្សង នទៀត បុ៉ដន្ ប្េួសារ របស់ ខ្នុំ 

និង ខ្នុំចង់ នៅ ប្ពះ វិហារ បរិសុទ្ ជារួយ គានា នៅ នពល 

ោរួយ ។

ដូនច្ះ មាន ឆ្នា ំរួយ ននាះ នយើង រាន សនប្រច ចិត្ 

នដើរបីែ នៅ ទីប្កុង ស្នុកខូរ អំ�នុង នពល វិស្សរកាល 

រដូវ នរៅតា របស់ នយើង ។ វា ពិត ជា បទពិនសា្ន៍រួយ ដ៏ 

អសាចារ្យ នហើយ រិន យូរ បុ៉នាមន វា រាន កាលយ នៅ ជា ទមាលប់ 

សប្មាប់ វិស្សរកាល រដូវ នរៅតា របស់ នយើង ។ នយើង 

រាន នរាះ�ំរំ នៅ បរិនវ� ដកបែរ ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ ននាះ ។ 

នៅ រាល់ ប្ពឹក នយើង រាន នប្កាក ពី ប្ពលឹរ សប្មាប់ វេ្គ 

រួយ វន បុ�្យ ប្�រុ�ទឹកជារួយ ប្កុរ ប្េួសារ នផ្សង 

នទៀតដដល រកពីប្បនទស �រនវ៉ ដដល រាន រក 

ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ននាះដដរ ។ បនាទាប់ រក នយើង រាន នៅ 

នលងរាល់ ទាត់ និង ដហលទឹក នៅ បរិនវ� នរាះ�ំរំុ ។

ឥ�លូវននះ វិស្សរកាល រដូវ នរៅតា ទាំង ននះ េឺ ជា 

អនុសសាវរីយ៍ដ៏ពិសិដ្ឋសប្មាប់ ខ្នុំ ។ នទាះ បីជាពួក 

វិសសេមកាល រដូវ ឌរៅតា រ្រស់ ែ្នុំ ឌៅ អក្្បរ  
បពះវិហ្រ ្ររិសុទ្ធ 

នយើង រិន រស់ នៅ �ិត ប្ពះ វិហារ បរិសុទ្ នដើរបែី នៅ ទីននាះ 

រាល់ ដខ  ក៏នោយ វា ដតង ដត ជា ឱកាស ដ៏វិនសស រួយ  

នៅនពល នយើង អាច នៅទីននាះ ។ នហើយ នទាះបីជា 

ការ �ិះ ឡាន យូរ និង ននឿយ ហត់ ក៏ នោយ ក៏ ប្ពះ 

អមាចាស់ ប្បទាន ពរ ដល់ នយើង សប្មាប់ ការ លះបង់ របស់ 

នយើង ។ បទពិនសា្ន៍ ខាង វិញ្ញា� ទាំងឡាយ ដដល 

ខ្នុំ រាន មាន នៅ ប្ពះ វិហារ បរិសុទ្ ននាះ រាន �ួយ ខ្នុំ 

ឲ្យ បនង្កើន នសចក្ីប្សឡាញ់ ចំនោះ ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ 

និង ពិ្ី បរិសុទ្ ទាំងឡាយ របស់ ប្ពះ វិហារ បរិសុទ្ ។ 

បទពិនសា្ន៍ ទាំង ននាះ រាន នាំ ឲ្យ ពួក នយើង កាន់ ដត 

�ិតស្ិទ្ ជា រួយ គានា ជា ប្េួសារ ។

បទពិនសា្ន៍ ពិនសស រួយ ដដល ខ្នុំ ចាំ រាន ននាះេឺ 

នៅ នពល ដដល ខ្នុំ រិន រាន នគារព តារ រួយ រយៈខ្ី ។ 

ខ្នុំ មាន អាររ្ម�៍ ថា ខ្នុំ រាន នឃើញ ពី ចំ�ុយ នខសាយ 

ជា នប្ចើន របស់ ឪពុក មាតាយ ខ្នុំ នហើយ ខ្នុំ មាន អាររ្ម�៍ 

ថា ពួកគាត់គាមន សិទ្ិ នដើរបែី រក ទូនាមន ខ្នុំ ពីរនបៀប ដដល 

ខ្នុំ ប្តូវ រស់ នៅ ន�ើយ ។ នទាះជា ខ្នុំ រាន រស់ នៅ នោយ 

សក្ិសរ នដើរបែីនៅ ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ក៏ នោយ ក៏ខ្នុំ រាន 

មាន សំ�ួរ ពី តួនាទី របស់ ឪពុក ខ្នុំ ក្នុង នារ គាត់ ជា 

នរ ប្េួសារ របស់ នយើងដដរ ។ ប៉ុដន្ នៅនពលនយើង រាន 

នៅ ប្ពះវិហារសុទ្ ជារួយ គានា នដើរបែី ន្វើ បុ�្យ ប្�រុ� 

ទឹក និង ពិ្ី បញ្ជាក់ ននាះ ខ្នុំ រាន មាន អាររ្ម�៍ ពី វត្ 

មាន វន វិញ្ញា� ដ៏ ដផ្អរ ដល្រ រួយ ។ នៅនពល ឪពុក 

ខ្នុំ រាន ោក់ វដ របស់ គាត់ នលើ កបាល របស់ ខ្នុំ នដើរបែី 

បញ្ជាក់ខ្នុំ �ំនួស ឲ្យ បុេ្គល ដដល រាន សាលប់ នៅ ននាះ 

ខ្នុំ មាន អាររ្ម�៍ ពី ប្ពះ វិញ្ញា� ដដល បញ្ជាក់ ខ្នុំ ថា 

គាត់ រាន ន្វើ ការ�៍ ននាះ នោយ សិទ្ិ អំោច ដ៏ ពិត 

វន បពវ�ិតភាព ។ ននះ រាន ន្វើ ឲ្យ ខ្នុំ ដឹងថា នទាះបីជា 

ឪពុក របស់ ខ្នុំ រិន ល្អឥត នខាចាះ ក៏នោយ ក៏ គាត់ នៅដត 

ជា ឪពុក ដ៏ ល្អ មានាក់ នហើយ ខ្នុំ មាន ពរ ដដល រាន ន្វើ ជា 

កូន ប្បុស របស់ គាត់ ។ ខ្នុំ មាន អាររ្ម�៍ ថា ខ្នុំ ប្តូវ ដត 

ដប្បចិត្ ពី ការ រិន នគារព តាររបស់ ខ្នុំ នហើយ ពយា៉រ  

នរើល ពី ប្រាជាញា និង នសចក្ី ប្សឡាញ់វន ការ ោស់ 

នតឿន របស់ គាត់ ។

ជា នប្ចើន ឆ្នាំ នប្កាយ រក ននះ វិស្សរកាល រដូវ នរៅតា 

នៅ�ិត ប្ពះ វិហារ បរិសុទ្ ទាំងននាះ នៅដត រះ ដចង ចាំង 

ក្នុង ការ ចង ចាំ របស់ ខ្នុំ ។ ប្ពះ វិហារ បរិសុទ្រាន កាលយ 

ជា កដន្ង រួយ ដដល ពិត ជា ប្សស់ សាអាត នលើ នលាក 

ននះ េឺ ដូច ជា នៅ ទីទឹក រររន ដដលជា កដន្ង សប្មាប់ 

ឲ្យ ប្បជា�ន របស់ អាលមាោ ៖ « នរ្ច ក៏ ល្អដល់ នរ្ះហ្៎ 

ចំនោះ ដភ្ក វនពួក អ្ក ដដល រាន សារាល់ ប្ពះ ដ៏ នប្រាស 

នលាះរបស់ ខ្លួន » (រ៉ូសាយ 18:30) ។ ◼

អ្កៃិពៃ្ធ ម្នាក់ បដល រស់ ឌៅ ក្នុង រដ្ឋ �ូថា�៍ ស.រ.អា. ។

ពរជ័យែ៏ម�ិម្ជានតចើ�បា�មកនៅនពលដែលត្រួសាររបស់ខ្នុំបា�យកនពល
វិស្សមកាលរបស់ពួកនយើងនែើម្បដីចូលរួមតពះវិហារបរិសុទ្ធនៅរាល់រែូវន្តៅ។

ពរ�័�ទាំងឡា�ថនកពរះវិហ្របរិសរុទ្ធ

ឌតើ
 ពរជ័យ ែ្វី ែលេះ អដល ែ្ក្បាន មន ឌៅឌពល ែ្ក្ 

បាន ឌៅ បពះវិហ្រ ្ររិសុទ្ធ ? សូម ពថិចារណា 

ឌដាយ អចក្ ចាយ អារម្មណ៍ ទាំង ឌនាះ រ្រស់ ែ្ក្ ជាមួយ 

សមជថិក្ បគួោរ ឬ សរឌសរ អារម្មណ៍ ទាំង ឌនាះ ក្្នុង 

ឌសៀវឌៅ ក្ំណត់ ឌហតុ រ្រស់ ែ្ក្ ។
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អ្នក អាច ន្វើ កង់ រងវង់ ចាត់ តាំង រួយ នដើរបែី 

�ួយ ក្នុង ដផនការ រាប្តី�ួប �ុំ ប្កុរ 

ប្េួសារ ។ សូរ ោក់ រងវង់ ទាំងឡាយ 

ខាង នប្ការ នលើ  ប្កោស រឹង នហើយភាជាប់   រងវង់ 

នឹង ប្កោស រឹង ននាះ នោយ ប៉ូ�នុង ដដក នៅ ចំ 

កោដាល ។ សូរសរនសរ ន្មះ សមា�ិក ប្េួសារ 

មានាក់ៗ នៅ�ុំវិញ ខាង នប្រៅ រងវង់ ននាះ ។ សូរ បងវិល 

កង់ រងវង់ ននះ នដើរបែី ផ្លស់ ប្លូរ ការ ចាត់ តាំង រាល់ 

សរាតាហ៍ ។

រច
នា
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កង់រង្វង់រាត្រីជួបជំុតកុមត្ួសារ

សូម សរឌសរ ឌ្មះ រ្រស់ បគួោរ ែ្ក្ ឌៅ 

ជុំ វិញ អគម ខាង ឌបរៅ ឌនះ ។
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យធ្ើរាមពយាការី

សូមជួយនាងផង!
យោ�យេឌីយអស.ស្ីនតរុន

រាល់ រដូវ នរៅតា ប្េួសារ រ៉នសុន រាន ចំោយ នពល ពីរ ដខ សានាក់ នៅ ក្នុង 

ផ្ះ លំដហរ កាយ ប្េួសារ នៅ នលើ ប្ចាំង ទនន្ ប្បូវ៉ូ ។ ្ូរី រ៉នសុន រាន 

នរៀន ដហលទឹក នៅ ក្នុងទនន្ ដដល មានចរន្ ទឹក ហូរ នលឿន ។ នៅ វ្ងៃ ប្តង់រួយ 

កាល្ូរី មាន អាយុ ប្បដហល 13 ឆ្នាំ គាត់ រាន ចាប់ យក នោង ្ ំ រួយ នហើយ 

�ិះ នលើ វា បដ�តាត នលង ក្នុង ទនន្ ននាះ ។

នៅ វ្ងៃ ននាះ មាន ហវលូង រនុស្ស រួយ ប្កុរ ្ ំ រាន ប្បរូលផ្នុំ គានា នៅ តំបន់ ករសាន្ 

ដកបែរ ទនន្ ននាះ នដើរបែី ញនុំា អាហារ និង នលង ដលបែង ករសាន្ ។ ្ូរី នហៀប នឹង   

បដ�តាតនោង នៅរក កដន្ង ដដល ទឹក ហូរ នលឿន បំផុត នពល ននាះ គាត់ រាន ឮ 

សំន�ងដ៏ភ័យ ញ័រ រាន យំន�ើងថា « សូរ �ួយ នាង ផង ! សូរ �ួយ នាង 

ផង ! » នក្មង ប្សី មានាក់ រាន ធាលក់ ចូល នៅ ក្នុង កដន្ង ទឹក េួរ ដ៏ នប្គាះថានាក់ ។ គាមន 

នរោ មានាក់ នៅ នលើ ប្ចាំង អាច ដហល ទឹក នៅ �ួយ នាង រាននទ ។

នៅនពល ននាះ ្ូរី រាននៅ ដល់ �ិត   កដន្ង នកើត នហតុ នហើយ រាន នឃើញ 

កបាល របស់ នក្មង ប្សី ននាះ នលច ចូល នៅ ក្នុងទឹក ។ ្ូរី រាន លូកវដ របស់គាត់ 

នហើយ ចាប់ សក់ របស់ នក្មង ប្សីននាះ នហើយ បនាទាប់ រក គាត់ រាន នលើក នាង ោក់ 

នលើ នោង មាខាងនទៀត ។ បនាទាប់ រក ្ូរី រាន អុំ នោង រកប្ចាំង ទនន្ វិញ ។ ដំបូង 

ប្េួសារ នាង រាន ោក់ វដ ឱប នក្មង ប្សី ននាះ នោយ ន្ើបនាង និង យំផងដដរ ។ 

បនាទាប់ រក ពួកនេ រាន ចាប់ នផ្ើរ ឱប និង ន្ើប ្ូរី ។ គាត់ មាន អាររ្ម�៍ ខាមស់ 

នអៀន នោយរនុស្ស ទាំងអស់ នរើល គាត់ នហើយ គាត់ រាន ប្ត�ប់ នៅ នោង របស់ 

គាត់ វិញ ៉ ោង នលឿន ។

នៅនពល ្ូរី បន្ បដ�តាត នោង របស់ គាត់ តារ ដង ទនន្ ននាះគាត់ រាន 

នពញ នោយ អាររ្ម�៍ កក់ នរៅតា ។ គាត់ រាន ដឹង ថា គាត់រាន សនង្គ្រាះ �ីវិត រនុស្ស 

មានាក់ ។ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ រាន ឮ សដប្រក យំ ថា « សូរ �ួយ នាង ផង ! សូរ �ួយ 

នាង ផង ! » ប្ទង់ រាន ន វ្ើការ�៍ ននះ  នោយ  ឲ្យ  ្ូរី  អាច បដ�តាត នោង នៅ 

ដកបែរននាះ នៅចំនពល ដដល នេ ប្តូវ ការ គាត់ ។ នៅវ ង្ៃននាះ ្ូរី រាន នរៀន ថា 

អាររ្ម�៍ ដ៏ ដផ្អរ ដល្រ បំផុត េឺ ដឹងថា ប្ពះ ជា ប្ពះ វរបិតាសួេ៌ របស់ នយើង សារាល់ 

នយើង មានាក់ៗ នហើយ ន វ្ើ ឲ្យ នយើង អាច �ួយ ប្ទង់ សនង្គ្រាះ រនុស្ស ដវទនទៀត ។ ◼ រច
នា
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កបសាសន៍ម្ពីកបធានម៉ានសរុន

« ឱកាស ទាំងឡាយ រ្រស់ ឌយើង ឌដើម្បីលះ ្រង់ ែលេលួន រ្រស់ 
ឌយើង  គឺ ពថិត ជា គ្មន បពំអដន ឌទ ។ . . .មន ដួង ចថិត្ត ជា ឌបចើន 
បតូវ បាន ឌធ្វើ ឲ្យ ែរ ស្រ្បយ ។ មន ពាក្្យ សម្តី លអែៗ ជា ឌបចើន 
ឌដើម្បី នថិយយ ។ មន ែំឌណាយ ជា ឌបចើន ឌដើម្បី ្ ្តល់ ។ 
មន ក្ថិច្ច ការ ជា ឌបចើន ឌដើម្បី ឌធ្វើ ។ មន បពលរឹង ជា ឌបចើន បតូវ 
ការសឌហង្គាះ » ។ 
ម្ពី«ការកប�រុំធមមេនតិោឋានបរុណ្យក្ីស្មា៉ាស់ថន្ ណចៈកបធានទីមួ�»
Ensignដែ រ្ុម្ចៈឆ្នាំ2001ទំព័រ73។

សូមបំនពញតួនាទីរបស់អ្ក
កាលពី �ូមី អាយុ 11 ឆ្នាំ គ្ត់ មន តួនាទី ដ៏ ពថិឌសស មួយ ឌដើម្បី 

ជួយ មថិត្ត ភក្្តថិ រួម ថានាក្់ ឌរៀន រ្រស់ គ្ត់ ្លេង �្ល់ ។ សូម ឌមើល រូ្រភាព 

ខាងឌបកាមឌនះ ។ ឌតើ ែ្ក្ អាច រក្ វត្នុ ចំនួន ពីរ អដល �ូមី បាន ឌប្រើ 

ឌដើម្បី ជួយ គ្ត់ ្រំឌពញ តួនាទី រ្រស់ គ្ត់ អដរ ឬ ឌទ ?

រងវង់សុវត្ិភាព
ឌៅ ឌពល �ូមី បាន ឌរៀន ពី រឌ្រៀ្រ អហល ទរឹក្ ឌៅ ក្្នុង ទឌនលេ ប្ូរវែូ បគួោរ 

រ្រស់ គ្ត់ ឌៅ ជុំ វិញ គ្ត់ ដូឌច្ះ ឌ្រើសថិន គ្ត់ បតូវ ការ ជំនួយ ឌនាះនរឹង មន 

មនុសសេ មនាក្់ ឌៅ អក្្បរជា នថិច្ច ។ ែ្ក្ អាច ឌធ្វើ ដូច ជា �ូមី ឌហើយ ឌលង អល្បង 

រង្វង់ សុវត្ថិភាព ។

អ្្នឹងកតូវការនូវ៖

ែ្ក្ ចូលរួម ឌលង ្រួន នាក្់ ឬ ឌបចើន ជាង ឌនះ

ក្អនលេង ធំទូោយ មួយ

រយបៀបយលង៖

សូម ឌធ្វើ ជា រង្វង់ ឌហើយ កាន់ នដ គ្នា ។ ែ្ក្ ចូលរួម ឌលង មនាក្់ ចូល ឌៅ 

ក្ណាតាល រង្វង់ ឌនាះ ។ ែ្ក្ ឌៅ ក្ណាតាល វង់ ឌនាះ បតូវ ចង បាំង អភ្ក្ ឌហើយ 

ឌដើរ ជុំវិញ យឺតៗ ឌៅ ត្ម ទថិស ឌៅ ឌ្សេង ៗ  — គឺ ឌៅ ណា ក្៏ បាន ត្ម អដល ឌគ 

ចង់ ឌៅ ។ ែ្ក្ ចូលរួម ឌលង អដល ឌៅជា រង្វង់ ឌនាះ  បតូវ អត កាន់ នដ គ្នា ជា្រ់ 

រហូត ្រ៉ាុអន្ត  ពយាយម ក្ុំ ឲ្យ ែ្ក្ ឌៅ ក្ណាតាល វង់  ្រ៉ាះ បាន ឌឡើយ ។ សូម ្រ្តទូរឌវន 

គ្នា ឈរ ឌៅ ក្ណាតាល វង់ ។
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ព្រះេរ្ពីរ រររន ប្រាប់ នយើង អំពី 

រនុស្ស ទុច្រិត មានាក់ ន្មះ 

អាមាោលិកាយ ។ វា ចង់ 

បំផ្លញ សាសនា ចប្ក នហើយ ប្េប់ ប្េង សាសន៍ 

នីវហវនោយ ន្វើ ជា នស្ច របស់ ពួកនេ ។

នរទ័ព ររ៉ូវ� េឺ ជា អ្ក ដឹកនាំ ដ៏ខាលំង និង 

សុចរិត មានាក់ របស់ ទាហាន សាសន៍ នីវហវ ។ 

នរទ័ព ររ៉ូវ� ចង់ រំឭក ប្បជា�ន ពី សារៈ សំខាន់ 

នដើរបែី ការោរ ប្កុរ ប្េួសារ និង នសចក្ី�ំននឿ របស់ 

ពួកនេ ។ គាត់ រាន ដហកអាវ របស់ ខ្លួន នហើយ យក 

វា ន្វើ ជា ទង់ ជាតិ ឬ បោ ។ នៅ នលើ ទង់ ននាះ  គាត់ 

រាន សរនសរោក្យ ទាំង ននះ ៖

« នៅ ក្នុង ការ ចង ចាំ ដល់ ប្ពះ របស់ នយើង 

សាសនា និង នសរីភាព របស់ នយើង និង 

នសចក្ីសុខ សាន្ របស់ នយើង 

ភរិ៉ របស់ នយើង និង កូន នៅរបស់ 

នយើង » ។

គាត់ រាន នៅ បោ របស់ គាត់ ថា « ទង់ 

ឥស្សរភាព » នហើយ គាត់ រាន ចង វា នៅ ចុង 

នថានាល រួយ ។ បនាទាប់ រក គាត់ រាន លុត �ង្គង់ 

នហើយ អ្ិសាឋាន ថា ប្បជា�ន ននះអាចនៅ ដត មាន 

នសរីភាព ដូនច្ះ ពួកនេ អាច នៅ ដត ថាវាយ បង្គនុំ ប្ពះ 

នហើយ ទទួល ពរ�័យ ទាំងឡាយ របស់ ប្ទង់ ។ 

( សូរនរើល អាលមាោ 46:3–18 ) ។

សពវ វ្ងៃ ននះ នយើង មាន អវីរួយ ដដល រំឭក នយើង 

ពីសារៈសំខាន់ វន ប្កុរ ប្េួសារ និង នសចក្�ំននឿ 

របស់ នយើង ។ ននាះេឺ « ប្កុរប្េួសារ ៖ ការ 

ប្បកាស ដល់ ពិភពនលាក » ។ ននះ េឺ ជា ោក្យ 

នព�ន៍ ដដល មាន នៅ ក្នុង ការ ប្បកាស ននាះ ៖

« ប្កុរ ប្េួសារ ជា ដផ្ក សំខាន់ រួយ វន 

ដផន ការរបស់ ប្ពះ ដ៏ បង្ក បនង្កើត សប្មាប់ 

នគាលនៅ ដ៏ អស់ កលបែ ជានិច្វន កូន 

នៅ របស់ ប្ពះអង្គ ។ . . . ប្កុរប្េួសារ 

ប្តូវរាន ដតងតាំងន�ើង នោយ 

ប្ពះ » ។ ◼

ព្រុមព្រួសារ្ឺជាផ្នែ្
មរួយនៃផ្ៃការរបស់
ព្រះវរបិតាសរួ្៌

ការនាំថ្នា្់្ រុមារម្្្នុងលំយៅោឋាន

ែ្ក្ អាច ឌប្រើ ឌមឌរៀន នថិង សក្ម្មភាព ឌនះ ឌដើម្ីប ឌរៀន សូបត ្រអន្ម ឌទៀត ពី បាវចនា ថានាក់្ កុ្មរ សបម្់រ អែ ឌនះ ។

្ំៃិតយោបល់សពរាប់ការ
ៃិោយ្ នែនុងព្រួសារ
ែ្ក្ អាច អាន « បកុ្មបគួោរ ៖ ការ ប្រកាស ដល់ 

ពថិភពឌោក្ » ជាមួយ បគួោរ រ្រស់ ែ្ក្ ។ ែ្ក្ 

ក្៏ អាច នថិយយ ែំពី រឌ្រៀ្រ មួយ ចំនួន អដល ែ្ក្ 

ទាំងែស់ គ្នា អាច ឌធ្វើ ជាមួយ គ្នា ឌដើម្បី ឌធ្វើ ឲ្យ បគួោរ 

រ្រស់ ែ្ក្ រឹងមំ ។ ្រនាទា្រ់ មក្ ែ្ក្ អាច ឌរើស យក្ 

រឌ្រៀ្រណា មួយ នន រឌ្រៀ្រ ទាំងឌនាះ ឌហើយ ឌធ្វើ 

អ្នការ ែនុវត្ត វ ។
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ស្ម្មភា្បដានៃព្រួសារ
សូម ឌប្រើ បក្ដាស មួយ សនលេរឹក្ ឬ បក្ណាត់មួយ 

ចឌបមៀក្ ឌដើម្ីប ឌធ្វើ ជា ្រដា អដល តំណាង ឲ្យ 

បគួោរ រ្រស់ ែ្ក្ ។ សូម ឌប្រើ ឌហ្វើត ឬ ឌ ម្នដ 

ឌដើម្ីបគូរ ែ្វីៗ  អដល សំខាន់ ចំឌពាះ បគួោរ រ្រស់ 

ែ្ក្ ។ សូម ្រអន្ម ការ ដក្ បសង់ ឬ នថិយយ 

ែ្វ ីអដល ្រង្ហាញ ពី រឌ្រៀ្រ អដល សមជថិក្ 

បគួោរ រ្រស់ ែ្ក្ មន អារម្មណ៍ ែំពី 

ឌសចក្្តជំីឌនឿ រ្រស់ពួក្ឌគឌលើ បពះឌយសូ៊វ 

បគីស្ នថិង បពះវរ្រថិត្សួគ៌ ឬ ែំពីពរជ័យ 

ទំាងឡាយ នន ការ  មន បគួោរ មួយ ។

ចយពមៀងៃិងព្រះ្ម្ពីរ
•  « បក្ុមបគួោរ អាច រស់ ឌៅ ជា មួយគ្នា ជា ឌរៀង 

រហូត » ចនតមៀងកុម្រ ទំព័រ 188

•  អាលម៉ា 46:3–18
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ឧប្្គសទាំងឡាយនៅរដ្ឋមិសសួរី
យៅរាមផ្លូវ
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ការែ៍ដៃោះម្ៃដ្ក់្ររ្ហាញដៅឯមជ្ឈមែ្ឌលអ្ក

ទេ្សនាដៅទបីបកុងអម៊ីៃ�បីបពៃប�ៃេ៍្ររ្ហាញពបីពរួក

្ររិេុទ្ធជា្រ់រវល់ដធ្វើការដៅផ្ទោះេំប្រងសានាក់ដៅរ្រេ់

ពរួកដ្។

សប្មាប់ យ៉ូដសប ស៊ី វា េឺ ជា ការ ន្វើ 

ដំន�ើរ ផ្លូវ ឆ្ងាយ ៉ ោង លំរាកពី ទីប្កុង 

នឃើត�ង់ រដ្ឋ អូវហអូ នៅ កាន់ ទីប្កុង 

អ៊ីនឌីដពនដឌនស៍ រដ្ឋ រិសសួរី ។ គាត់ រាន ន្វើ ដំន�ើរ 

នោយ រនទះនសះ នោយ ទូក និង នោយ រនទះ រុញ ។ 

សប្មាប់  250 មាោយ ចុង នប្កាយ ( 402 េី�លូដរ៉ប្ត) 

គាត់ ប្តូវ ដត នដើរ ! ប៉ុដន្ ប្ពះអមាចាស់ រាន ប្រាប់ គាត់ ឲ្យ 

នៅ រដ្ឋ រិសសួរី នដើរបែី កសាង ទីប្កុង ស៊ីយ៉ូន ដូនច្ះ 

យ៉ូដសប ស្ម៊ី្ រាន នគារព ន្វើ តារ ។

សមា�ិក សាសនា ចប្ក នផ្សង នទៀត រាន ចាប់ នផ្ើរ 

រក ដល់ ទីប្កុង រិសសួរី ក្នុង ឆ្នាំ 1831 ។ ពួកនេ 

ភ្លួររាស់ ដី សង់ លំនៅោឋាន និង ោំដំោំ នផ្សងៗ ។

នៅនពល មាន សមា�ិក សាសនា ចប្កប្លូរ ទីលំនៅ 

កាន់ ដត នប្ចើនន�ើងៗ នៅទីប្កុង អ៊ីនឌីដពនដឌនស៍ រដ្ឋ 

រិសសួរី ននាះ មាន រនុស្ស ដដល រាន រស់ នៅ ទី ននាះ ដប្ប 

ជា មាន រន្ិល សង្ស័យ និង ខឹង សរបារ ។ ពួក រនុស្ស 

អាប្កក់ រាន វាយ ប្បហារលំនៅោឋាន របស់ ពួក បរិសុទ្ 

នហើយ បញ្ជា ឲ្យ ពួកនេ ចាក នចញ ។ ◼

ចូរ មក រាម ឌ�ើង ឌដើម្ី បសវង រក ទីរាំង សំខ្ៃ់ មួ� ឌៅ ក្នុង តបវ្្តិ សាតស្ត សាសនាចតក !

យោ�ដ�ននីយេ្ើមា៉ាឌី



្
រុមា
រ

ឧប្្គសទាំងឡាយនៅរដ្ឋមិសសួរី

្រុ្លីយប៊មីធី
ឌៅ ក្្នុង រដូវរង្ ឆ្នាំ 1838 យ៉ាូអស្រ ស្ម៊ីធ នថិង 

ែ្ក្ ដរឹក្នាំ ោសនា ចបក្ បបាំ រូ្រ ឌ្សេង ឌទៀត បតូវ 

បាន ចា្រ់ ែលេលួន ឌដាយ ការ ឌចាទ ប្រកាន់ ែុស ្ ្គង 

ឌហើយ ដាក្់ ក្្នុង គុគ លីឌ្រ៊ីធី ។ គុគឌនាះ មន 

សភាព ងងរឹត, ក្ែ្វក្់ នថិង ពថិត ជា បតជាក្់ ខាលាំង 

ណាស់ ឌហើយ ែ្ក្ ជា្រ់ ឌទាស ទាំង ឌនាះ ពុំ មន 

ភួយ ឌដើម្បី ឲ្យ មន ភាព ក្ក្់ ឌរៅតា ឬ អាហ្រ លអែៗ 

បគ្រ់ បគ្ន់ ឌឡើយ ។ គុគ លីឌ្រ៊ីធី មន ក្បមស់ 

ជ្ជាំងបកាស់ ។ អ្្ក្ ខាង ឌលើ នន ្រន្្រ់ គឺ 

សបម្រ់ មចាស់ គុគ នថិង បគួោរ រ្រស់ គ្ត់ ឌហើយ 

អ្្ក្ ខាង ឌបកាម នន ្រន្្រ់ — គឺ « គុគងងរឹត » 

— សបម្រ់ ដាក្់ ែ្ក្ ឌទាស ។ ទាវារ េលេនុ្រ គឺ ជា ្ លេទូវ 

ឌចញ ចូល អត មួយ គត់ នន ជាន់ ខាង ឌបកាម ។

ែំឡនុង ឌពល ពយាការី ជា្រ់ ឌៅ ក្្នុង គុគ 

បពះែមចាស់ បាន បបា្រ់ ឌោក្ ថា « ចូរ ក្ុំ ខាលាច នូវ 

ែ្វី អដល មនុសសេ អាច ប្របពរឹត្ត ឌនាះ ឌឡើយ ត្បថិត 

បពះ បទង់ នរឹង គង់ ឌៅ ជា មួយ ែ្ក្ ជា ឌរៀង ដរ្រ 

តឌៅ» (គ. នថិង ស. 122:9) ។

ោសនា ចបក្ បាន ោង សង់ អ្្ក្ មួយ ចំនួន 

នន អ្្ក្ ឌដើម រ្រស់ គុគ ឌនាះ ឌឡើង វិញ នថិង បាន 

ឌរៀ្រ ឥដ្ឋ មួយ ចំនួន ឌឡើង វិញ ឌហើយ ្រនាទា្រ់ មក្ 

សង់ មជ្ឈមណ្ឌល ែ្ក្ ទសសេនា ឌៅ ជុំ វិញ គុគ 

ឌនាះ ។ សព្វ ន�ងៃ ឌនះ មន ឌភ្ៀវ ទសសេនា ជាឌបចើន 

នាក្់ បាន មក្ទសសេនា ក្អនលេង ឌនះ អដល ពយាការី 

រ្រស់ បពះ ទទួល វិវរណៈ លួងឌោម ែណៈ អដល 

ឌោក្ ជា្រ់ ឌៅ ក្្នុង គុគ ។

វិលលាម�័្រ្រុលយូ.បហ្វ្រ្សបាៃសាងេង់ដរាងពុម្ដៅក្នុងទបីបកុងអម៊ីៃ�បីបពៃប�ៃេ៍ជាកបៃ្ងប�លោត់បាៃដបាោះពុម្កាបេត។

ោត់ក៏បាៃដបាោះពុម្ជាដបចើៃទំព័រនៃបពោះ្ម្បីរនៃបពោះ្រញ្ញាត្ិប�លម្ៃវិវរែៈមរួយចំៃរួៃរ្រេ់បពោះអម្ចាេ់ចំដពាោះពយាការីយ៉ូបេ្រ

េ្ម៊ីធ។េព្វន្ងៃដៃោះវិវរែៈទាំងដៃោះម្ៃដៅក្នុងបពោះ្ម្បីរដោលលទ្ធិៃិងដេចក្បីេញ្ញា។



64 លីអាហូណា

រីកា�ូអូ.អាយុ3ឆ្នាំមកពបីប្រដទេមុិចេម៊ីកូចូលចិត្

្រដបមើ។ោត់ជរួយឪពុកម្តាយរ្រេ់ោត់ដបាេេំអាតអោរ

ប�លជាសាខ្េបម្្រ់ជរួ្រប្រជុំសាបកាម៉ង់រ្រេ់ោត់រាល់ន្ងៃ

ដៅរ៍ជាមរួយៃរឹង្រ្អលូៃបេបីរ្រេ់ោត់ដ្មោះអូលា។

ោត់្រដបមើដដ្យសានាមញញរឹម—មិៃបោៃ់បតដៅបពោះវិហារ

្រ៉ុដណាណោះដទប្មទាំងដៅផ្ទោះដទៀតផង។

ឌៅ ន�ងៃមួយ ឌនាះ ថានាក្់ 

្រឋមសថិក្សា រ្រស់ ឌយើង 

បាន ឌៅ ទសសេនា បពះវិហ្រ 

្ររិសុទ្ធ ឌៅ ្រ៉ាូឡទូ 

ឌប្រសី៊ល ។ ពួក្ ឌយើង 

បាន ឌរៀន ថា ត្មរយៈ 

ឌសចក្្តីស្ញាអដល ឌយើង 

ឌធ្វើ ឌៅ ក្្នុង បពះវិហ្រ 

្ររិសុទ្ធ ឌនាះ ឌយើង អាច 

រស់ ឌៅ ជាមួយ បកុ្ម បគួោរ 

រ្រស់ ឌយើងែស់ ក្ល្ប 

ែស់ កាល ជានថិច្ច ។ ែ្នុំ មន អារម្មណ៍ ក្ក្់ ឌរៅតា នថិង 

រីក្រយ ឌហើយ មតាយ រ្រស់ ែ្នុំ បាន បបា្រ់ ែ្នុំ ថា ឌនះ គឺ មក្ 

ពី បពះវិ្ញាណ ្ររិសុទ្ធ អដល អ�លេង ទីនាទាល់ ដល់ ែ្នុំ ថា ែ្វី 

អដល ែ្នុំ ក្ំពុង ឌរៀន គឺ ពថិត ។ ែ្នុំ ទទួល ទី្រនាទាល់ មួយ ថា 

បពះវិហ្រ្ររិសុទ្ធ គឺ ជា ដំណាក្់ នន បពះែមចាស់ ។
យរ៉ណាតូប៊មី.អា�រុ8ឆ្នាំកបយទសយកបស៊មីល

ង៉ាូ�រុតិនដអល.អា�រុ7ឆ្នាំកបយទស្ម្ពនុជា

បពះវិហ្រ ្ររិសុទ្ធ គឺ ពថិត ជា បសស់ 

ោអាតណាស់ឌៅ ខាង ឌបរៅ ។ 

្រ៉ាអុន្ត ឌៅឌពល ែ្នុ ំបាន ្ សារភាជា្់រ 

ជាមួយ បគួោរ រ្រស់ ែ្នុ ំឌនាះែ្នុំ 

បាន ឌេើញថា ឌៅ ខាង ក្្នុង 

បពះវិហ្រ្ររិសុទ្ធ កាន់អត បសស់ 

ោអាតជាង ខាង ឌបរៅឌៅឌទៀត ។
នី្ូឡាសអតិម.អា�រុ5ឆ្នាំ
កបយទស្ូេនុំប៊មី

េ�ភី.អា�រុ7ឆ្នាំកបយទស្ម្ពនុជា

ែ្នុំ ចូលចថិត្ត ឌៅ បពះវិហ្រ ឌហើយ ចូលរួម ថា្ក្់ ្រឋម 

សថិក្សា រ្រស់ ែ្នុំ ។ ែ្នុំ ក្ំពុង ឌរៀន អាន ឌហើយ ែ្នុំ 

បសឡាញ់ ឌរឿង ទាំងឡាយ នន បពះគម្ីរ មរមន ។ 

្រអែទូន បសី រ្រស់ ែ្នុំ នថិង រូ្រ ែ្នុំ ចូលចថិត្ត ជួយ មតាយ រ្រស់ 

ឌយើង ។ ឌយើង ចូល ចថិត្ត អាន វគ្គ រ្រស់ ក្ុមរ ឌៅ ក្្នុង 

លដីអា�ូណា។ ពួក្ ឌយើង ទាំង ពីរ ែធថិោឋាន សបម្រ់ 

ប្រធាន ម៉ានសុន នថិង ស៊ីឌស្ើរ ម៉ានសុន ។
អាលីសរុនយអ.អា�រុ6ឆ្នាំនតិង�ូអាណាយអ.អា�រុ3ឆ្នាំ
កបយទសអាេ្សង់ទីន

ម្៉ាដរៀរេម៊ី.អាយុ4ឆ្នាំមកពបី

ប្រដទេដប្រេម៊ីេបាៃ

ៃិយយដៅដម្៉ាងសាបកម៉ង់

ប�លនាងបាៃដធ្វើឲ្យមៃុេ្ស

ប្្រ់ោនាភាញាក់ដផ្អើលដដ្យបាៃ

េូបតម្បរានៃដេចក្បីជំដៃឿ

ខទបី13ដដ្យោមៃបាត់ពាក្យ

មរួយម្៉ាត់ណាដឡើយ។ប្រធាៃ

ថានាក់្រឋមេិកសារ្រេ់ម្៉ាដរៀរ

ៃិយយថាម្៉ាដរៀរអធិសាឋាៃយ៉ាងដសាមោះបតង់ដហើយប្្ង

ទបី្រនាទាល់ពបីបពោះដយេមូវប្បីេ្ទ។

កុម្រមកពបីចាំងេមិៃបបាៃ

បផាយម្៉ារីេរ្កាត់បមៃដ�វីល

ចាម្៉ាយកាអម៊ីៃ�បីខ្ងលិចកំពុង

ដរៀៃពបីបពោះអងគេេដ្រ្គោះដហើយ

ពយាយមដធ្វើរាម្ ំរូរ្រេ់បទង់ដដ្យ

ដធ្វើ្រុែ្យបជមុជទរឹកដហើយដបតៀមខ្បួៃ

ចូលររួមបពោះវិហារ្ររិេុទ្ធ។

ដរ៉ណាតូៃិងប្រួសារដៅ
ដពល្រុែ្យបជមុជទរឹក
រ្រេ់ោត់

ទំព័រ រ្រស់ ឌយើង
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ព្យាការី យ៉ូដសបស្ម៊ី្ រាន ដ្្ង ថា « ទំនួល ខុស 

ប្តូវ ដ៏ រហិមា របស់ នយើង នៅ ក្នុង ពិភពនលាក 

ននះ . . . េឺ ដសវង រក ររ��ន ទាំងឡាយ របស់ 

នយើង » ។ 1

ពង្ស ប្បវត្ិ េឺ ជា ដផ្ក រួយ សំខាន់ វន កិច្ ការ វន នសចក្ី 

សនង្គ្រាះ និង ការ នលើក តនរ្កើង ។

នយើង មាន ទំនួល ខុស ប្តូវ ក្នុង នសចក្ី សញ្ញា នដើរបែី 

ដសវង រក�ីដូន �ីតា ទាំងឡាយ របស់ នយើង នហើយ ផ្ល់ ពិ្ី 

បរិសុទ្សនង្គ្រាះ ទាំងឡាយ វន ដំ�ឹង ល្អ សប្មាប់ ពួកគាត់ ។

ខ្នុំ សូរ អនញ្ើញ យុវវ័យ វន សាសនា ចប្ក នដើរបែី នរៀននិង 

ទទួល បទពិនសា្ន៍ វន វិញ្ញា� របស់ នអលី៉ោ ។ 2

ខ្នុំ សូរ នលើក ទឹក ចិត្ អ្ក ឲ្យ សិកសា ដសវង រក �ីដូន�ីតា 

របស់ អ្ក នហើយ នប្តៀរ ខ្លួន របស់ អ្ក នដើរបែី ន្វើ បុ�្យ ប្�រុ� 

ទឹក �ំនួស នៅ ក្នុង ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ សប្មាប់ សាច់ ញាតិ ដដល 

សាលប់ របស់ អ្ក ។

នៅ នពល អ្ក នឆ្ើយ តប នោយ នសចក្ី�ំននឿ ចំនោះ ការ 

អនញ្ើញ ននះ ននាះ ចិត្ របស់ អ្ក នឹង រាន បដងវររក រក 

ពួកឪពុក ។  

នសចក្ី ប្សឡាញ់ និង ការ ដឹង េុ� របស់ អ្ក សប្មាប់ 

�ីដូន �ីតាអ្កនឹង នកើន ន�ើង ។

អ្ក នឹង មាន សុវត្ិភាព នៅ ក្នុង យុវវ័យ របស់អ្ក និង នពញ 

រួយ �ីវិត របស់អ្ក ។

ទីបនាទាល់ និង ការ ដប្បចិត្ ន�ឿរបស់ អ្ក ចំនោះ ប្ពះអង្គ 

សនង្គ្រាះនឹង ដប្ប កាន់ ដត ប្ជាលនប្រៅ និង ខាជាប់ ខ្លួន ។ ◼

បាៃ ដក តសង់ ឌចញ មក ពី « ចិ្្ត នៃកូៃឌៅ ៃឹង បបងវរ »  លីអាហូោ  បខ  វិច្ិក្ ្នាំ 

2011 ទំព័រ 24–27 ។

្ំណត់ចំណាំ
 1. ក្រ បឌតងៀៃ របស់ តបធ្ៃ សាសនា ចតក ៖ �៉ូបសប ស្ម៊ីធ ( ឆ្នាំ 2007 ) ទំព័រ 

( 475 ) ។
 2. សូរនរើល នគាលលទ្ិ និង នសចក្ីសញ្ញា 2:1–2។

នេ្ុអ្វរីបានជាកិច្ចការព្ង្ស
តបវ្ិ្មានសារៈសំខាន់ម្ល៉នះ?

សា្្សីពតិយសស

យោ�ដអលយឌើរ
ោវីឌយអ.ដបែណា
នន ក្ូរែុម នន ពួក្ ោវក្ ដ្រ់ 
ពីរ នាក្់

សម្ជិក នៃ កូរ៉ុម នៃ ពួកដប់ពីរនាក់  

គឺ ជា សាកសេីពិឌសស របស់ តពរះឌ�ស៊ូវតគីស្ទ ។

រូ្រ
ភា

ព
 ឌ
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យ
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័រដា
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 ក្
ូហ
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ដំន�ើរនរឿងនន
កំរាលជូ្នជើង
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យោ�ខា�ធីមស្ពនុន

អ្អែក្ឌៅ ឌលើ ដំឌណើរ ឌរឿង ពថិត មួយ

« ក្នុង នាម ឌ�ើង ជា កុម្រ ឌ�ើង អាច បសវង 

រក មៃុសសេ ជា ទីតសឡាញ់ របស់ ឌ�ើង ឌោ� 

រកសា ទុក ឌ្មារះ ៃិង អៃុសសាវរី�៍ របស់ 

ពួកគ្្់ » (“Truth from Elijah” នសៀវនៅ 

ចនប្រៀង កុមារ ទំព័រ 90–91) ។

ខា្ី រាន នលាតតារ ចិនញ្ើរ ផ្លូវ 

សំនៅ នៅ រក  នដើរអូក ដ៏  ្ ំ រួយ 

នៅនឹង កាច់ ប្�ុង ផ្លូវ ។ នដើរ នឈើ ្ ំ 

ននាះ ន្វើ ឲ្យ ផ្ះោោ គ្យ ប្សួល រក ។

ជា ្ រ្មតា ោោ អង្គនុយ នៅ ក្នុង បន្ប់ 

ទទួលនភ្ៀវ នោយ ប្កង និង នដរប្កោត់ ភ្ឺៗ  ន្វើ 

រាង ឆ្លូតៗ៉ោង នសងៃៀរ សាងាត់ ។ កប្មាលនឈើ ដ៏ 

រនលាងរបស់ ផ្ះ ោោ រាន តុប ដតង នោយ 

កំរាល�ូតន�ើង ៉ ោង ប្សស់ សាអាត  ដដល ោោ 

រាន ន្វើ នោយ ខ្លួនឯង ។

នៅនពល ខា្ី នដើរ ចូលនៅ ោោ រាន 

និ៉យថា « សួសី្ សំឡាញ់ ! » ។ រិនយូរ បុ៉នាមន 

ពួកនេ រាន និ៉យគានា ពី អវ ីដដល ោោ រាន 

នៅថា « អតីតកាល » ។ ពួកនេ រាននរើល រូប 

្ត ស ន ម្ ជារួយ គានា ។ ជាពិនសស ខា្ី ចូលចិត្ 

នរើល សនរ្ៀក បំោក់ និង រូ៉តសក់ របស់ សាច់ ញាតិ 

នាងរាន ោក់ កាល ពីពួក នេ នៅ នក្មងៗ ។ 

ោោ រាននិ៉យនោយ ដនង្ើរ្ំថា ៖ 

« ឥ�លូវ ននះ អវីៗ រាន ផ្លស់ ប្លូរ អស់នហើយ » ។ 

« អ្ក ដឹងនទ នយើងគាមន ឡាន ឬ ទូរទស្សន៍ ឬ 

ទូរស័ព្វដអវីន�ើយ » ។

ខា្ី រិន អាច ប្សវរ ថា នឹង នដើរ នៅ ប្េប់ 

ទីកដន្ង ។ « នតើ ោោឯង រានន្វើ អវី ខ្ះ 

សប្មាប់ ជា ការ ករសាន្ននាះ ? » ខា្ី រានសួរ ។

« នយើង ចូលចិត្ នប្ចៀង ជារួយ គានា ។ នយើង 

ប្បរូល គានា នៅ�ុំវិញ ពយា�ូ នៅនពល លាងាច នហើយ 

នប្ចៀង ចនប្រៀង ដដល នយើង ចូលចិត្ ។ មាន នពល ខ្ះ 

នយើង នប្ចៀង ន�ើង ស្អក ក ! វា ពិត ជា នពល ដ៏រីករាយ 

រួយ » ។ 

ោោ រាន នរើល នៅ រានហាល ហាក់ បីដូច 

ជា នាង អាចន្វើ ឲ្យ ឆ្នាំ ដដល កន្ងនៅប្ត�ប់ រក វិញ 

នហើយ នរើលពី ឆ្នាំ ទាំង ននាះ រ្ង នទៀត ។

ខា្ី រាន អង្គនុយ នៅជាប់ររូរកំរាល  �ូតន�ើង 

ដដលរនរៀល ចុះ ពី នលើ នៅល របស់ ោោ ។ នាង 

រាន ោន អំនរាះ ៉ ោង យក ចិត្ ទុក ោក់នោយ វដ 

របស់ នាង ។

ោោ  រាន និ៉យយឺតៗថា « ខ្នុំ 

រានេិតថា នតើ អ្ក  ចង់ តបាញកំរាល�ូតន�ើងនោយ 

ខ្លួន អ្ក ផ្ទាល់ ខាលំង ប៉ុោណ ? »

ខា្ី រាន នលាត ន�ើង នហើយ ទះវដ របស់ 

នាង ។

« ខ្នុំ ចង់ ន្វើ វា ដដរ ោោ ! នតើ នយើង អាច ចាប់ 

នផ្ើរ វ្ងៃននះ រាននទ ?

ោោ រាននសើច ។ « ដរននហើយ មានអវី 

រួយ ដដល អ្ក ប្តូវ ដត  ន្វើជារុនសិន ។ សូរ នៅ ផ្ះ 

នហើយ ប្បរូល សនរ្ៀក បំោក់ ចាស់ៗ  ដដល នយើង 

អាច កាត់វា ជា ចនប្រៀក ដវង ៗ  ។

នៅនពល នាង រាន ឱន នៅ រក ខា្ី នោយ មាន 

ដកវ ដភ្ក ប្ពឹរៗ និង  សំន�ង តិចៗរបស់ នាង  ហាក់ 

បីដូច ជា នាង កំពុង ប្រាប់ នរឿង សមាងាត់ អវីរួយ ។

« ននាះ ជា អវី ដដល នឹង ន្វើ ឲ្យ កំរាល �ូត ន�ើងននះ  

ជា កំរាល�ូត ន�ើង  ពិនសស ។ ពីនប្ោះ វា រាន ន្វើ រក 

ពី សនរ្ៀក បំោក់ កំរាល �ូត ន�ើង ននាះ អាច ប្រាប់ ពី 

�ីវិត របស់ អ្ក ។ សវសរ និរួយៗ េឺ ដូច ជា �ំពូក 

រួយ នៅ ក្នុង នសៀវនៅ រួយ អំពីអ្ក ។ នោយ នរើល 

នៅ ប្កោត់ វន សំនលៀក បំោក់ ចាស់ រួយ អាច 

�ួយ អ្ក ឲ្យ ចង ចាំ ពី ទីកដន្ង ដដល អ្ក រាន ោក់ 

វា នហើយ ពី អវី ដដល អ្ក រាន ន្វើ នៅ នពល អ្ក រាន 

ោក់ វា » ។ 

ខា្ី នបើក ដភ្ក ្ ំៗ ។ នាង រាន ចង្អនុល 

នៅកំរាល �ូត ន�ើង ដដល ោោ កំពុង តបាញ 

ននាះ ។

« នតើ អ្ក ចង ចាំ អវីៗ ទាំងអស់ អំពី ប្កោស់ 

នខាអាវ នៅ ក្នុង កំរាល �ូត ន�ើង ននះ ដដរ ឬ នទ » ?

ោោ រាន ញញឹរ ។ « ខ្នុំេិត ថា ខ្នុំ រាន រច
នា
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ឌ្ើ ៃរណា បាៃ ដឹង ឌរឿង ជា ឌតចើៃ បដល អាច ឌវច 
ខ្ចប់ ឌៅ ក្នុងកំរាល  ជូ្ឌជើង មួ� បាៃ ?

ចាំ ! ដផ្ក ប្កហរ ននះ េឺ រក ពី សំពត់ ដដល ខ្នុំ រាន 

ោក់ នពល ដដល ឯង រាន នកើត រក ។ ខ្នុំ រាន ចាំ 

ថា ខ្នុំ រាន ទល់ ប្ចរុះ របស់ ខ្នុំ ផ្ប់ នៅ នឹង កញ្ក់ 

បង្អលួច នៅ ក្នុង កដន្ង ដ្ទាំ ទារក នដើរបែី នរើល ឯង ឲ្យ 

កាន់ ដត �ិត ។ កាល ននាះ ខ្លួន របស់ ឯង នៅ ប្កហរ 

នៅ ន�ើយ នហើយ ដ្រ ទាំង មាន ដសបែក ប្�ួញ នទៀត 

ផង » ។

ខា្ី និង ោោ រាន នសើច ជារួយ គានា 

នៅនពល ោោ បន្ ប្រាប់ នរឿង ជា នប្ចើន អំពី 

កំរាល �ូត ន�ើង ដល់ ខា្ី ។ នៅ នពល ខា្ី រក 

ដល់ ផ្ះ នៅ យប់ ននាះ នាង និង មាោមាោ (៉យ) 

រាន ោក់ សនរ្ៀក បំោក់ ចាស់ នៅ មាខាង ថា ខា្ី 

អាច នប្បើ វា រាន ។ 

វ្ងៃ បនាទាប់ ខា្ី រាន យក សនរ្ៀក បំោក់ ននាះ 

នៅ ផ្ះ របស់ ោោ ។ ោោ រាន បគ្ហាញ 

ខា្ី ពី រនបៀប នដើរបែី កាត់ ប្កោត់ ជា ចនប្រៀក ដវងៗ 

ប្កង វា នហើយ នដរ កប្រង ននាះ ជាប់ គានា ។

នរៀង រាល់ វ្ងៃ បនាទាប់ ពី រក ពី សាលា នរៀន វិញ 

ខា្ី រាន នៅ ន្វើ កំរាល �ូតន�ើង នៅ ផ្ះ របស់ 

ោោ ។

បន្ិច រ្ងៗ កំរាល �ូត ន�ើង ននាះ កាន់ ដត ្ ំ ។ 

ជា នប្ចើន វ្ងៃ កន្ង ផុត នៅ ខា្ី រាន នរៀន នរឿង ជា 

នប្ចើន របស់ ោោ នោយ ដួង ចិត្ ។ មាន វ្ងៃ ខ្ះ 

នាង េឺ ជា មានាក់ ដដល រាន និ៉យ នរឿង ជា នប្ចើន ប្រាប់ 

ោោ ។

នៅ វ្ងៃ រួយ បនាទាប់ ពី រាន បដន្រ ព�៌ នខៀវ នលើ 

ដផ្ក រួយ របស់ កំរាល �ូត ន�ើង នោយ នប្បើ ប្កោត់ 

នខា ន្ប៊យ ដដល ជា ទី នពញ ចិត្ ននាះ ខា្ី រាន 

ប្តដុស រាត វដ របស់ នាង ប៉ះ នឹង កប្រង ចំរុះ ព�៌ 

ននាះ ។

« នតើ អ្ករិន េិតថា កំរាល �ូត ន�ើង ននះ �ិត ន្វើ 

រួច នហើយ នទឬ ? » ោោ រាន សួរ នោយ នរើល 

នលើ ការ គ្រ របស់ នាង ។

ខា្ី និ៉យ នោយ ញញឹរថា « រិន ទាន់ 

នហើយ នទ » ។ នាង រិន ចង់ បញ្ប់ នពលនវលា ននះ 

ជារួយ ោោ ន�ើយ ។ ◼
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កំ
រាល �ូត ន�ើង ចំរុះ ព�៌របស់ ោោ រាន �ួយ នាង ឲ្យ ដចក ចាយ នរឿង ជា នប្ចើន ជា រួយ ខា្ី ( សូរនរើល ទំព័រ 

66–67 ) ។ ននះេឺ ជា ដលបែង ករសាន្ ដដល អាច �ួយ សមា�ិក ប្េួសារ របស់ អ្ក ដចក ចាយ នរឿង ទំាងឡាយ ជារួយ គានា 

នៅវិញ នៅរក !

ការតបាប់គ្នានៅវិញនៅមកព្រីដំន�ើរនរឿងត្ួសារ

សូម បបា្រ់ ឌយើង ែំពី មថិត្ត ភក្្តថិ ជថិតស្ថិទ្ធ រ្រស់ ែ្ក្ ។

ឌតើ ឌៅឌពលណា អដល ែ្ក្ បតូវ អត កាលាហ្ន ?

សូម បបា្រ់ ពួក្ ឌយើង ែំពី ែ្វី អដល ឡ្រ់ៗ ឬ គួរ ឲ្យ ខាមស់អដល ែ្ក្ បាន ឌធ្វើ ។

ឌតើ ឌរឿង បពះគម្ីរ អដល ែ្ក្ ចូលចថិត្តឌនាះគឺ ជា ឌរឿង ែ្វី ? ឌហតុែ្វី ?

សូម បបា្រ់ ឌយើង ែំពី ការ សថិក្សា គឌបមងឌៅ  ោោ អដល វ ស្រ្បយ ឌដើម្បី ឌធ្វើ ។

ឌ្រើសថិន ែ្ក្ អាច អប្ររូ្រ ឌៅ ជា សត្វ ឌតើ ែ្ក្ ចង់ អប្រ រូ្រ ឌៅជា សត្វ ែ្វី ឌហើយ ឌហតុែ្វី ?

អ្នកនឹងត្ូវការនូវ៖

•  របស់ របរ រឹង រួយ ចំនួន ដដល មាន ព�៌ សូរ 

ពយា៉រ រក ៉ ោង តិច ប្រាំរួយ ព�៌ នផ្សង 

គានា ។ អ្ក អាច នប្បើ ន�វអាវ ប្េួស លាប 

ព�៌ ឬ ស្ករប្គាប់ដដល មាន ព�៌ ។

•  នសបាង សប្មាប់ ោក់ របស់ ទាំង ននាះ ។

អ្វរីដដលត្ូវន្្វើ៖

1.  សូរ បំនពញ តារាង នៅ ខាង នប្ការវន ទំព័រ 

ននះ នោយ សរនសរ ព�៌ របស់ ននាះ នៅ តារ 

សំ�ួរ និរួយៗ របស់ វា ។

2.  សូរ ឲ្យ សមា�ិក ប្េួសារ អង្គនុយ ជា រងវង់ ។ 

សូរ ោក់ របស់ តូច ទាំង ននាះ នៅ ក្នុង 

នសបាង ។

3.  សូរ ហុច នសបាង ននាះ ត គានា �ុំ វិញ 

រងវង់ ។ សូរ ផ្ល់ នវន ឲ្យ រនុស្ស មានាក់ៗ 

លូក យក របស់ រួយ នចញ ពី នសបាង 

នហើយ នឆ្ើយសំ�ួរ   ដដល ប្តូវ គានា នឹង 

ព�៌ វន វត្នុ ននាះ ដដល ពួកនេ រាន 

នប្�ើសនរើស ននាះ ។ សូរ បន្ ន្វើ ដូនចានាះ 

រហូត ទាល់ ដត អស់ វត្នុននាះ ពី នសបាង ។

រារាងការកបាប់គ្នាយៅវិញយៅម្ថនែំយណើរយរឿងក្ួសារ

ឌតើ ែ្ក្ ចាំ ពី ឌរឿង ឌ្សេងៗ គ្នា អដល មនុសសេ បាន អចក្ចាយ ពី ពណ៌ នថិមួយៗឌទ ?

ព្�៌៖ សំ�ួរ៖
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្រង ្រអែទូន បសី ទាំងឡាយ ឌៅ ក្្នុង 

ថានាក្់សមគមសឌហង្គាះ ក្្នុង ោខា រ្រស់ ែ្នុំ 

បានសួរ ឌ្រើសថិន ែ្នុំ អាចឌធ្វើ លថិ្រថិបក្ម ឌ្មះ 

ឌដាយ ឌប្រើបបាស់ ក្ម្មវិធី FamilySearch ។ 

ែ្នុំ ចង់ ជួយ ។ មតាយ រ្រស់ ែ្នុំ ក្៏ ចង់ឲ្យ ែ្នុំ ជួយ 

ដូឌច្ះ ឌយើង បាន ចា្រ់ ឌ្្តើម ឌរៀនពី រឌ្រៀ្រ ឌធ្វើ 

លថិ្រថិបក្មជាមួយគ្នា ។

ឌៅឌពល ែ្នុំ ចា្រ់ ឌ្្តើម ដំ្រូង ែ្នុំចំណាយ ឌពល 

ឌពញ មួយន�ងៃឌដើម្បី ឌធ្វើ លថិ្រថិបក្ម ឌ្មះ ចំនួន 

បបាំ្រួន ។ ្រ៉ាុអន្ត ឥឡទូវ ឌនះ ្រនាទា្រ់ ពី ពយាយម នថិង 

ែនុវត្ត ឌនាះ ែ្នុំ អាច ឌធ្វើ លថិ្រថិបក្ម ឌ្មះ បាន ចំនួន 

300 ក្្នុង មួយ ន�ងៃ ។

្រនាទា្រ់ ពី ្រញ្ច្រ់ ក្ថិច្ចការ ោោ រ្រស់ ែ្នុំ ឌហើយ ែ្នុំ បាន 

ចំណាយ ឌពល ឌដើម្បី ឌធ្វើ លថិ្រថិបក្ម ឌ្មះ ។ សបម្រ់ែ្នុំ ការ ឌធ្វើ 

លថិ្រថិបក្មឌ្មះ គឺ វ ស្រ្បយ ដូចឌលងក្មសាន្ត ឬ ឌមើល ទូរទសសេន៍ 

ែញ្ចរឹង ។ ្រ៉ាុអន្ត ែ្នុំ ដរឹង ថា វ មន ឌគ្ល ្រំណង ដ៏ែោចារ្យ ។

ែ្នុំ ដរឹង ថា បពះវរ្រថិត្ សួគ៌ ប្រទាន ពរ ែ្នុំ 

នូវ ឱកាស ឌដើម្បីជួយ ឌរៀ្រ ចំ ឌ្មះ សបម្រ់ 

ពថិធី ្ររិសុទ្ធទាំងឡាយ នន បពះវិហ្រ ្ររិសុទ្ធ 

បាន ឌបចើនជាង 2000 នាក្់ននដូនត្ 

រ្រស់ោសន៍ ោវ៉ា�័រ ឌៅ ក្្នុង ពថិភព 

វិ្ញាណ ។

ខ្នុំយ្មរះែ៊ីរីកាស្នុពី

យ�ើយខ្នុំរស់យៅ្ នែនុង

េពីព្រុងសាៃសាវ៉ាឌ័រ

្នែនុងពបយេសផែល

សាវ៉ាឌ័រយ�ើយខ្នុំ

ចូលចិត្តយរៀបចំយ្មរះ

សពរាប់្ ិធពីបរិសរុេ្ធ

ព្រះវិហារបរិសរុេ្ធ។



70 លីអាហូណា

សកមាប់្ រុមារតូចៗ

ព្រះយយស៊ូវយៅ្ រួ្សិស្របស់ពេង់
យោ�មា៉ាយហ្រដម

មក ពីលូក្  5:1–11 ។

រច
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រីល

 ស
្តនុត

ស៊ីរ៉ូន និង អននប្ត េឺជា បង ប្អលូន នឹង 
គានា ដដល ជា អ្ក ននសាទប្តី ។ យប់ 
រួយ ស៊ីរ៉ូន និង អននប្ត ននសាទ 
ប្តីនពញ រួយយប់ ប៉ុដន្ ពុំ អាច ចាប់ 
រាន ប្តីនសាះ ។

ប្ពះនយស៊ូវ េង់ នៅនលើ ទូក របស់ ស៊ីរ៉ូន ។ ប្ទង់ រាន 
ប្រាប់ បងប្អលូន ទាំងពីរ នាក់ ននាះ ឲ្យ ទំលាក់ អួន របស់ 
ពួកនេ នៅ ក្នុង សរុប្ទ រ្ ងនទៀត ។ នៅនពល ពួកនេ ទាញ 
អួនរបស់ពួកនេ ន�ើង រក វិញ ននាះពួកនេ រាន ប្តីសន្ឹក !
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ស៊ីរ៉ូន និង អន នប្ត រាន នៅ រិត្ ភក្ិ របស់ ពួកនេ េឺ ៉ ោកុប និង យ៉ូហាន នដើរបែី�ួយ ចាក់ ប្តីនចញពី អួន ចូល នៅ 
ក្នុង ទូករបស់ ពួកនេ ។ មាន ប្តី ៉ ោង សន្ឹក ដដល ពួកនេ រាន ោក់ នពញទូក ទាំង ពីរ ! ប្ពះនយស៊ូវ រាន ប្រាប់ បុរស 
ទាំង ននាះថា នបើសិន ពួកនេ នៅ តារ ប្ទង់ ននាះពួកនេ នឹង ននសាទអវី រួយ ដដលនលើស ពី ននសាទ ប្តីនៅនទៀត ។ 
ពួកនេ នឹង ន្វើ ជា អ្ក ននសាទ រនុស្សវិញ ។

ស៊ីរ៉ូន អននប្ត ៉ោកុប និង យ៉ូហាន 
ទុក អវីៗ ទាំងអស់ រួរ ទាំង ទូក 
របស់ពួកនេ ។ ពួកនេ រាន កាលយ ជា 
កូន សិស្ស របស់ ប្ពះនយស៊ូវ ។ ពួកនេ 
រាន នដើរ តារ ប្ពះនយស៊ូវ នហើយ �ួយ 
ប្ទង់ បនប្ងៀន ដំ�ឹង ល្អ ដល់ រនុស្ស 
ប្េប់គានា ។
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ក៏ដូច ជា អ្ក ននសាទ ដដល នាំ ប្តី រក កាន់ ទូក ននាះ នយើង អាច នាំរនុស្ស រក កាន់ ដំ�ឹង ល្អ 
នោយន្វើ ជា េំរូ ល្អៗ នហើយ បនប្ងៀន ពួកនេ អំពី ប្ពះនយស៊ូវ ។ នយើង អាច ន្វើ ជា អ្ក ននសាទ រនុស្ស 
ផង ដដរ ! ◼
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កពរះយ�ស៊ូវយៅពួ្សតិស្សរបស់កទង់
«ដហើយបពោះដយេមូវម្ៃ្រៃ្ទលូលដៅេម៊ីម៉ូៃថាកុំខ្លាចអបីពបីដៃោះដៅមុខអ្កៃរឹងចា្រ់មៃុេ្សវិញ។

«...ដនាោះដ្ទុករ្រេ់ទាំងអេ់ដចាលដហើយដ�ើររាមបទង់ដៅ»(លូកា5:10–11)។

ទំព័រផ្ត់ពណ៌
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mRjfvƒP AYlsUƒ qsHƒë cÃmfcƒ

mRjfvƒP hN m°fmfS lsef˙slsf°ƒ. UÃmAY≠NMs
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mRjfvƒP °ƒNMsfvƒasös pbUgsëƒplĀ. bsUÃïÃ
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AYsgs lsRas °scbsiP¬à gNpdUfvƒ. AƒP
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AYÕmïdMsÆs aÃösU àUplĀ. mÖƒNòƒf
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dv¬afv¬a f À̇ƒqsq mh¥mNf˙ NMÃqvPĀÕ mëƒNpjf˙
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óƒRaÀi dv¬afvƒaÃ dv¬afv¬a âsPaÃ mhƒNNMPëƒ. mRcƒadæN
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ĀƒPƒJƒU jÃïsU ösMmfÎƒNj~≈. òÃpNf
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lÿÆÀimJPóf˙Ua¬àflmUsΩ mPsaösUmò¯ƒhscgülò¬jïƒ mUSTfUÌ¬fƒóñÌsaπqΔaUsÿ

jJ¯h¬ï°sJ ösUmò¯ƒasNRjhvÿJ¬mffdŒehsdŒefdsh¬a U¬i fsfUscUπasNƒ 

mAƒeösUhŒjhsdŒedrU‰ƒNqÂs°¬ösPfÿbsUπF |

plPmëƒN Öva ösUldqÿmgƒNhsdŒemqse plPmëƒN plP.HMseUƒ 

mb̃ïvU tUcgüRjòsUtUJŒaà¬ïf¬jUsaπ plPmëƒN àUj~≈. ëƒafvU tUJŒaà¬ïf¬j

Usaπ hsRjòsUïÿjUπlsrĀ¬a °scbsiP¬à U¬i plPmëƒN eMÃpfjqjvPeÃ. 

fvƒïsóƒ tUJŒaà¬ïf¬jUsaπ hsóƒRjΔa˙sóƒdŒemUSaÌÀicgüRjòsUïÿjUπlsrĀ¬a 

°scbsiP¬à |

àÿUŒUlÌaàÃPNŒdfNvjmUSTfUÌ¬fƒóñÌsaπqΔaUsÿjJ̄h¬ï°sJ U¬i asNRjhvÿfdsh¬a 

U¬i fsfUscUπasNƒck õìõ£ Usaπ pqPNŒddsUfsfUscUπasNƒàÿUŒU ìÅõ Usaπ |

dsUfdsh¬ahsmRàƒUNÃjösUPΩjiπeMsiòÿmòimqƒdÓƒàÃPNŒd | mHƒhƒUçvs l~vPmP¥ 

ïvimAYs tU fsbs mdAYƒ mjfaadÚ aÃq mëƒN lseHMÃNƒ lsj~≈qàsU ösUU¬eseñs

RcœfsNNjfπUsiösUfU ÿ̇RösaπNjfπJŒamcmqƒdÓƒda U¬i mdƒPmÖƒçfsHa | 

UsiösUU¬eseñs « meƒiösUmò̄ƒqÿmgƒNdalfπNeümJP ÅÉ mdMsi jMvpU‰

IfjÓseà¬ï‰ » |

dUvf˙hsmRàƒUpqPösUàÃPNŒdfUÌ¬fƒómUΩ ösUmN¥jNsjπJƒlsNdÚgBtURJΩH¬Jsãsg

qBmRàƒUjN¬jÃNgBpqPJŒamcösUóóŒP | j~≈f˙J mÆlU cÃlsëƒeÃ tU HŒq ëÃmc¥ mf‰a

aÃaÃëƒ ösUU¬eseñs « IqΔiñs meƒiösUdsUHï‰dsUNjfπlÌajmRdƒq∫fÿbsUπNjfπ-

RJΩliYfmriYsΩaÌÀiàÿmgsdJŒameƒi » |

fdsh¬a°sJtUfsfUsàRamUSaÌÀi aÃq lseHMÃNƒ ösUNƒaàmRdƒUïsÿipïJƒdsU

pïRcœfsNdŒe mUSaÌÀiâÌsÿ Åõ´¢ NAÃïqPπfJ̄tñÈmUΩ dsUqPπmóSRösÿmf‰a U¬i 

dgÊPdŒe |

mUSjMvUÚsUâÌsÿñÚƒFmUΩ °sJmfÚsΩRïiπtUJŒajN¬fvóÏ lseHMÃNƒ RïÕHösUji̊sçhs

J¬mffmUSaÌÀia¬àflasNJi˙RjHï‰¬ U¬i RJΩH¬AsNjN¬fvóÏNjfπJŒamc | dsUmf‰ajƒ

aÌÀiàÿmgsdmf‰aósÿiRösÿNjfπ aÃq lseHMÃNƒ pqPmUSaÌÀiàÿmgsdmf‰aaÿJÃPósÿi 

É® mUSaÌÀifsfUsàRa pqPdsU°scNetUdh‚¬dHæehsmRàƒU pqPösUjJsflÕP

måÚsΩRcœfsNNjfπJŒamcfRdsjπmò̄ƒJ¬òƒjN¬fvóÏtURJΩH¬AsNjN¬fvóÏ lÿÆÀiâÌsÿ ÉÄÅÉ |

ĀƒPƒJƒU aslÃeMsU ààlæN. NMsĀ

ĀƒPƒJƒU asHƒï qÃAYs̃ffvƒ. ñse

ĀƒPƒJƒU mfj~Ã °scbsimaƒï NƒâsqplP.pòUmUƒN

ĀƒPƒJƒU lseÆÕlv¬ÆÕ mhdƒlæN. lsȪƒgÃ

ĀƒPƒJƒU mÆAYsfƒ àÃHƒUfvƒlÃml. mAYsUf À̇U

ĀƒPƒJƒU gsAYs plP. ösNƒ NƒmëƒN

ĀƒPƒJƒU óƒRaÀi ȪƒA Õ̇U bsÆÕf mNMHƒÆÕ

ĀƒPƒJƒU mlƒqsmUïs HƒmP¥dmh. dMÃgsAsU

ùÃpÆU HæfN mfÎHƒUfvƒ. lv¬àrAYƒU

JkïïÃ NƒaÃ fsU hÃNlsU °ƒ. Uaπf Ḃ fÚsï III

Nvf ƒ̇ dMÃfYÕN AYsNƒlvƒ. j~ïmëƒN

Nvf ƒ̇ fsdMsNMs tdMmÖƒPplP. f̄sj

Nvf ƒ̇ meMasmòƒNƒUmj~≈a HMPmh. RcƒfÎƒUf¬U

mf¥NMs ÆÕUƒ RAƒm̄ñsU qsHƒëj~≈. lÃf‰mPƒN

lsrĀ¬a bsiïÓÕi ëÃösU àUml. f˙saRcƒfvU

tïHMsUπ ñkhvi mÖƒïplP. j̃ƒambUf‰sH

ï¬àfsf Āï HMfπ NMïUƒml. lsdƒf

ï¬àfsf dMsalsÆ¬U mĀƒgsUπqÃ dMsPÃplUqs

ï¬àfsf fsU lsïÃUƒlÃ mhdfBlvƒ. mf̃sïmòƒN

ïviAYs UÃcÃlsÆÕĀs mP¥ïÃUƒpld. óÃJÃ

l~ÃAYsUπqs mbdùsÆs NMÃmj~≈ïplĀ. âsqmHM¥

l~vepRaU plPHƒH qsUƒpçvPlvƒ. ÆsóƒU

l~veNÃAYse dMvimïHƒmqlÃ °scbsiP¬à ñÃdMsfml. fÚÀƒò

eÃñsAB óƒRaÀi fPïB mPa mfÎùsUqvjeÃ. mAUf¬U

eÃñsAB óƒRaÀi fPïB mPa °scbsimaƒï àUfvƒ. plPmj~≈Asï

eÃñsAB óƒRaÀi fPïB mPa °scbsiïÓÕi NMÃmj~≈ïlvƒ. âsdmj~≈NfB

eÃñsAB mfU. àà àUlæN. mfUmòƒN

mHMmgf~vemlÆs HsPƒUfvƒ mAYƒPmPƒdMÃlse. AYsqmë¥

mHƒhƒUçvs mâfsm°¥a lspÆUmh. pj~amÖƒN

mHƒhƒUçvs NƒàdMU lvƒ. pRjïPƒ HƒPfvU

HMsfvƒUmïsU ëƒfvƒ °scbsimhƒi °ƒmòƒNmlf. Öva

HMsfvƒUmïsU lvƒmHƒN¬ï dMsa j~vUAsÿ

HMsfvƒUmïsU ĀƒmëƒNMP mHM NMÃmj~≈ïlse. lvƒïïvU

HMsfvƒUmïsU mÖUƒHƒa j~eqmlf. HMN

HMsfvƒUmïsU mfïñP evU HMsUπ åæN

HMsfvƒUmïsU HMsUπbÃmHƒN mëƒNPƒUfvƒ. mñPæN

HƒfbÃfvƒU d¬PHMscƒ mNMdMUml. bsïπmPƒN
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tUasNNfπmUSïsdqÿgΔiPu | JŒamcb¬ïbÿmò̄ƒasNeMsib̃sÿi mqƒdÓƒNamåÚsΩRcœfsN

äösUNŒàNsPπ dvUmJPJŒamcó¬çfÿjvRïNñeU‰RaÀi fRdsjπqÿmgƒNq∫âÈsemóSasUπ-

RJΩH¬AsNjN¬fvóÏ lsRas AYsgs—mAƒehsóÃmóSd¬URcsUπpïeamåÚsΩpïJƒNjƒmóS-

jMvmgËsΩmó ckeaösUmåÚsΩhsmRàƒUmóShsdŒeùi |

plPmëƒN Öva U¬i plPmëƒN mb̃ïvU ösUmPƒaóΔaà¬ï‰JŒajN¬fvóÏäåsUmóS

dvUmPƒàÿgvàjŒUfÿbsUπF ü äjmi⁄ƒUmfàa‰ƒhÿmUÇNjfπJŒamcmPƒRJΩldflsfπ

RJΩmef~ÃHRcƒfÎ JRiΔiRaÀdRcœfsNNjfπJŒamc pàaàseqÿgΔiPuhsdŒedUvf˙

qtómó¥ïeMsifadÚ U¬i jU‰a¬àflb¬ïbÿq∫lfflsN≥tUa¬àflasNJi˙RjHï‰¬ U¬i RJΩH¬AsN

jN¬fvóÏNjfπJŒamcmó¥ï | ■
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mUSaÌÀiàÿmgsdmf‰aósÿilfπaÌÀifsfUsàRa mUsΩmf‰a aÃaÃëƒ dsUàÿUŒU°scNe

Njfπdh‚¬dHæebfπhsimcjÿùvï pqPösUjJs·ÕUmåÚsΩfRdsjπa¬àflasNRJΩH¬AsNjN¬fvóÏ 

aÌÀimJPdŒe jº mJPmù˙imó¥ï |

JŒaevHHæea∫ösUàÃPNŒdmò̄ƒpùÌaNjfπJŒamcùipqN | °scNeNjfπevHHæe lseHMÃNƒ

pqPmò̄ƒP¬j¬Rada¬àflasNmUΩ ckdsUmRàƒUhsiJƒNqi mjƒmRj≠jmò¥jmóSUΔifdsh¬a-

fsfUsàRaòdÚïs ïsdJ¬ïmóS mósΩjƒhs JŒamcmfÎƒNpïRcjπcÌsJvÿdsUavÿJ≥ÕóæNùÎsPπb̃œU 

U¬i cÚsUlvƒmòƒNpgïa∫mqse jMvpU‰JŒamcRïÕHpïmóSdh‚dgÊPJi˙RjHï‰¬mf‰a mqƒdÓƒmò̄ƒ-

a¬àflasNmUΩ |

fdsh¬aósÿiÆseRïÕHösUjmRi≠Uñs a¬àflasNJi˙RjHï‰¬ ckhspùÌadŒefÿbsUπ

plPmëƒN Ö¯ƒUñ¬Ul¬P. Öva tUaÃNMvdtUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ dsURjfsfUBmóSasUπdUvf˙NsjπJsUπUsaπ pqPösURjdÃPcÌsmUSóƒRaÀi lsj~≈qàsU aÃq lseHMÃNƒ asPJƒpb avdÒü |
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ការទទួលមរណភាពថ្មីៗ របស់
ហ្វ្រែនស៊ីសចេម៉នសុន

បបធានថូម៉ាសអេសម៉នសុនបានមនប្រសាសន៍អោយពិពណ៌នាេំពី

ការបសឡាញ់រ្រស់ពួកអោកថា«ថថងៃដំ្រូងដដលខ្ញំជួ្រដ្វ្រែនស៊ីសខ្ញំ

ដឹងថាខ្ញំបានរកអ�ើញនារីប្ូវអ្ើយ»។ 1ចំអណះដឹងអនាះប្ូវបាន្រញ្ជាក់

ម្ដងអ្ើយម្ដងអ�ៀ្េំឡញងអពលថនការ្រអបមើនិងការគាំប�អពញមួយជីវិ្រ្រស់

ដ្វ្រែនស៊ីសអ្រុើអវើរលីចនសុនម៉នសុនចំអោះសាវាមីរ្រស់ខ្លួន។

ជីវិ្រដមងសាលា្រ់រ្រស់គា្់បាន្រញ្ច្រ់អៅថថងៃ�ី17ដខឧសភាឆ្នាំ2013

អៅអពលស៊ីអសទើរម៉នសុនមនអាយុ85ឆ្នាំអោយបាន��ួលមរណកាលអៅ

យ៉ាងសុខសាន្ដអោយជរាោធ។

អោយមិនបានគិ្ពីខ្លួនគា្់ជាញឹកញា្រ់ស៊ីអសទើរម៉នសុនបានេមដំអណើរ

ប្រធានម៉នសុនអៅសួរសុខ�ុក្ខមនុស្សចាស់ជរានិងេ្នកទាំងឡាយដដលមន

ជំងឺ។គា្់គឺជាប្រភពកមលាំងមួយចំអោះប្រធានម៉នសុនអពលអោកប្ូវបាន

អៅជា្រ៊ីស្សពទាំងវ័យអកមេងអ្ើយគា្់បាន្រអបមើអកៀកជាមួយអោកអៅអពល

អោកបគ្រ់បគងអ្រសកកមមេកាណាោចា្រ់ពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1962។ការ

គាំប�រ្រស់គា្់អៅដ្្រន្តខណៈដដល«ថមមី»ជា�ីបសឡាញ់រ្រស់គា្់ប្ូវ

បានអៅ្រអបមើជាេ្នកមនសិ�្ិេំណាច�ូអៅនិងអៅអពលអោកបាន្រអបមើក្នញង

កូរ៉ុមថនពួកសាវកដ្រ់ពីរនាក់អៅក្នញងគណៈប្រធាន�ីមួយនិងជាប្រធានថន

សាសនាចបក។

អានម៉នសុនឌិ្រជាកូនបសីរ្រស់ពួកអោកមនប្រសាសន៍ថា«គា្់

បសឡាញ់ឪពុករ្រស់ខ្ញំខ្លាងំណាស់អ ើ្យបាន��ួលសាគាល់អ�ពអកាសល្យនិង

េំអណាយទានទំាងឡាយដដលឪពុករ្រស់ខ្ញំមនអ ើ្យបានរីករាយអៅក្នញងការ

គំាប�អ ើ្យជួយឪពុករ្រស់ខ្ញំឲ្យអលើក្ អមកើងអ�ពអកាសល្យដដលអោកមន»។ 2

ដ្វ្រែនស៊ីសអកើ្អៅថថងៃ�ី27ដខ្ ុោឆ្នាំ1927ជាកូនបសីរ្រស់ដ្វ្រែនេ៊ី

ចនសុននិង្ុីលអឌើរ្រ៊ូសចនសុន។គា្់បានអរៀ្រការនឹងថូម៉ាសអេស

ម៉នសុនអៅក្នញងបពះវិហារ្ររិសុ�្សល្៍អលកនាថថងៃ�ី7ដខ្ ុោឆ្នាំ1948។

គា្់បានអៅ្រអបមើអៅក្នញងសមគមសអ្វគ្គាះនិងេង្គការ្រឋមសិកសាគា្់មន

េំអណាយទានខ្ង្ ្វន្តីមនភាពរួសរាយរាក់ទាក់អ្ើយអលើសពីអនាះអ�ៀ្

គា្់ចូលចិ្្តអធរែើជាភរិយមដាយជីដូននិងជី�ួ្។

្រងបសីឌិ្របានពិពណ៌នាពីមដាយរ្រស់ខ្លួនថា«គា្់ជាមនុស្សមនាក់ដដល

ដ្ងដ្សាដា្រ់អ្ើយអាចនឹងនិយយោក្យពីរ្រីម៉ា្់េំពីេរែីដដលគា្់នឹងអធរែើអ្រើ

គា្់អៅក្នញងសាថានភាពដូចគានាអនាះ។...គំរូដ៏ខ្ជា្រ់ខ្លួនរ្រស់គា្់...បានកាលាយ

ជាឥ�្ិពលដ៏ម្ិម្រំផុ្អៅក្នញងជីវិ្រ្រស់ខ្ញំ។គា្់ពុំដដលសង្ស័យចំអោះេរែី

ប្រធាន និង ស៊ីសសទើរ ម៉នសុន ្រន្ទា្រ់ពី សម័យប្រជំុ មួយ នន សន្ិសីទ ទូសៅ ខែ សមសា ឆ្នាំ 2010 ។

ដដលគា្់អជឿេរែីដដលគា្់នឹងអធរែើេរែីដដលគា្់រំពឹង�ុកឲ្យេ្នកដថ�អធរែើអនាះអឡើយ។

គា្់បានអធរែើជាគំរូនូវេរែីដដលេ្នកគួរដ្អធរែើក្នញងនាមជាពួក្ររិសុ�្ថថងៃចុងអបកាយមនាក់

និងក្នញងនាមជាបគីសាទានមនាក់»។ 3

ប្រធានម៉នសុនមនប្រសាសន៍ថា«ខ្ញំពុំធាលា្រ់ឮដ្វ្រែនស៊ីសរេ៊ូរទាំចំអោះ

ការ��ួលខុសប្ូវក្នញងសាសនាចបករ្រស់ខ្ញំម្ដងណាអឡើយ»។អោកបាន

ពិពណ៌នាពីភរិយរ្រស់អោកថាជា«បស្តីបសគ្់បសគំអ្ើយមនជំអនឿប្រក្រ

អោយេំណាចដ៏េសាចារ្យ»។ 4◼

កំណត់ចំណាំ
 1.ថូម៉ាសអេសម៉នសុន«Abundantly Blessed» Liahona ដខឧសភាឆ្នាំ2008�ំព័រ

111។
 2.អានេិមឌិ្រអៅក្នញង«Frances J. Monson, Wife of President Thomas S. 

Monson, Passes Away»(ថថងៃ�ី17ដខឧសភាឆ្នាំ2013),mormonnewsroom.org។
 3.អានេិមឌិ្រអៅក្នញង«Frances Monson: Through the Eyes of Daughter, Ann 

Monson Dibb»(Mormon Times video(ថថងៃ�ី12ដខឧសភាឆ្នាំ2013),ksl.com។
 4.ថូម៉ាសអេសម៉នសុនបានដកបសង់អៅក្នញងដជ្វ្រែីេរ្ូដលន«President Thomas S.  

Monson: In the Footsteps of the Master,»្រំអពញ្រដនថែមអៅក្នញង�ស្សនាវដ្តី
Liahonaដខមិថុនាឆ្នាំ2008�ំព័រ8។
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mfàa‰ƒlò¬jÓsemUShvÿH¬çfsfUsàRa

Rjmóf tAóƒ RösNJÏbŒj £Ä âÌsÿtUfsfUsàRa

asPJƒjƒóf˙Hï˙NBaŨimóS RjòsU ñÃdMsfmlf.

dMUfvU—pqPasPmUsΩckhsfdsh¬atUaÃNMvdtUfsHa-

qjπJƒNUsaπ—ösUmóSóf˙Ua¬àflmUSRjmóf tAóƒ mAƒeösU-

≤óÏ¬fẫipqUqƒmUΩfRdsjπasNù˙J̄ù˙seqÿgΔiPupqPösU-

f‰sNmÆƒiH¬ç |

ñÚƒFmUΩ plPmëƒN pUPl¬P. lsUπmëƒNf¬U tUaÃNMvdtU

JŒafsHaqjπJƒNUsaπ ösUmóSóf˙Ua¬àfl Rjmóf tAóƒ 

mqƒdÓƒNÿJ„ajvg≥bŒj | plPmëƒN lsUπmëƒNf¬U ösUmò̄ƒhs-

cgülò¬jïƒaÌÀiasNmjƒaf̃safJsãsNÿJ„abŒj pqPUΔimò̄ƒhs-

asNNÿJ„ahsU¬NU‰NBdŒetUasNàsjπmù‰ƒdfsfUsàRamUSaÌÀi-

Rjmóf tAóƒ | fdsh¬aósÿiÆsepqPösURjdÃPù‰ÀÿcÌs-

fRdsjπJ¬òƒmjƒaf̃safJsãsmUΩ ösUóf˙UsfsNP¬b¬ïïsd-

óÃNóf˙UBdaJƒRjòsU dMUfvU pqPösUñïóvadvU-

asNàsjπmù‰ƒdmUsΩ |

fsfUsàRaösUmẫƒeïjàÿmJsΩmRcsΩòdÚhsï¬hsi

ÅÄÄ mUSaÌÀiâÌsÿ ÉÄÅÉ

hsmN¥iNsPπâÌsÿ fsfUsàRatURJΩmef~ÃHRcƒfÎ

tUJŒajN¬fvóÏtñÈàvimRase ösUù‰PπUÃHhÿUŒefmriYsΩ

jUÎsUπ móSasUπdUvf˙hsmRàƒUmUSJsPmJçJ¬°JmPsa

pqPNimRcsΩmqsemRcsΩòdÚhsï¬ friYsd U¬i

mRcsΩóvN°¬a | lÿÆÀiâÌsÿ ÉÄÅÉ mUΩfsfUsàRaösUù‰Pπ-

lsAsN óΔa fmd̃≠ajÿJsaπ mRcÜijN¬a¤smJó≥ aJsfljπ

lUsdæe U¬i ≤jaNgBfmriYsΩmù˙imó¥ï NsjπNeJsUπ

cƒÆÕ móSqPπhUNimRcsΩhsmRàƒUaÌÀimRcsΩòdÚhsï¬ ÅÄ¢ 

qi aÌÀi ®É Rjmóf | mPƒfJƒmUsΩ fdsh¬afÚæRcà¬ï‰

HshŒeäIJ≥sesdasUπpïb̃sÿipñdmó¥ï

IRfÆsçπPƒlsAÃgs ! IdsUlsNdÚgBPu-

gsfπmJPIlsUHs | IàÃPà¬ï‰eaHsmóS-

dAsH¬ó≥sPæehsdŒeI mAƒeäHsmóSd¬ï‰°a‰¬I |

lïÍjóósÿimUsΩ hŒeIäãsehsdUvf˙asUπpï-

RjmfƒNmÆƒi mò̄ƒa¬àflasNlÌaù˙J̄ù˙sefsfUs 

U¬i mRhƒfmNƒfù̃ÕHRïÕHösUasUπpïRjmfƒNmÆƒi | 

mUSmJPIf¬a˙sóf˙UsHq‰ƒ mUsΩImÖƒçñs

IJ≥sesdmò̄ƒhsdUvf˙asUπpïRjmfƒNmÆƒiNsPπtñÈ

mAƒeJ≥sesdasUπpïb̃sÿimÆƒi mqƒdÓƒmò̄ƒïsd-

RJΩmef~ÃHRcƒfÎ |

lsgsf‰sfvƒas gsRösfUƒaÃHMs l~vepRaU

RïƒH¬fæebsiH¬Jsãsg U¬i bsifsàπåsd

PƒlsAÃgsJRiΔióƒjUÎsPπNjfπI | 

HsckhsRïƒH¬fæedŒe—bsiH¬Jsãsg RJdósÿi

bsifsàπåsdùipqN | asNlsUJsa≥fd‰ƒ

NjfπJŒalÌadsUf¬óÏ¬lÿgsàóÃmóS hŒeIäb¬ï-

asUπpïh¬ïRJΩmef~ÃHRcƒfÎ | mAƒeaÌÀiUsdhslÌa-

ù˙J̄ù˙sefsfUsdÌsaπ asNlsUóƒjUÎsPπNjfπ

JŒajN¬fvóÏpqPù̃sfπà¬ï‰mhÇ PŒimPsdI U¬i 

hŒeIämò̄ƒhslÌajmRdƒasUπpïdsURjf¬ó¬Ï°sJmUS-

aÌÀiàd⁄sNóÿJsÿiösehÃNNjfπmPsamàSĀse |

plPmëƒN mAYsdMvU mjfaadÚ pjUUƒU aÃïÃUÃ

asNpaPÿl

mUSóÿJæNóƒ ÉÑ tUPƒlsAÃgs pb avdÒü ösU-

Rösjπñs ëƒdMs lsHMsUÃH NfπmUSaÌÀióƒRaÀi H̃MsëƒHMÃf‰Õa

Rjmóf Nvf ƒ̇ jMvpU‰ïsdJ¬ïmóS csïπNfπmUSaÌÀióƒRaÀi

eÃpPUîeÃëƒ Rjmóf Nvf ƒ̇ |

NsjπJsUπUsaπmó¥ïösUàÿgsemJPmRàƒUhsi Å.£ PsU-

mdMsi mqƒdÓƒjmRdƒ |

a¬àflb¬ïbÿfmriYsΩmRcsΩòdÚhsï¬q∫òÿjÿùvïNjfπ-

fsfUsàRamUSaÌÀiâÌsÿ ÉÄÅÉ mUsΩckhŒeqPπhUNimRcsΩ

tUb≥PπJ≥ÀΩfiZNs pfUëƒ mUSåÃifdvRóbsimaƒïtU-

fANqÂ | mRaSJƒ pfUëƒ asNmẫƒeïjàÿmJsΩmRcsΩòdÚhsï¬

q∫òÿjÿùvïNjfπfsfUsàRamUSaÌÀiâÌsÿ ÉÄÅÉ mUsΩösUmò̄ƒ-

mÆƒimUSaÌÀiRjmóf hjMvU ĀƒPƒJƒU ïÿjUπmù˙imó¥ïtU-

fANqÂ U¬i Rjmóf mfNƒeMs |

FamilyTree lsàdsUfRdsjπ-

fsòsNgühUóÃmóS

FamilyTree pqPhsasNJRiƒaq∫òÿtUmcAóÿJæN 

Church’s FamilySearch.org pqPNiàsÿhseÃNda-

mAƒemUsΩ ösUàsaπù˙seùÎsPπhsfsNòsNgümUSaÌÀipb

d¬Us âÌsÿ ÉÄÅ£ mUΩ | HslsàNaösUmqsed¬Uc¬ïtñ̃mUS-

mcAóÿJæN FamilySearch.org |

FamilyTree ckhsmcAóÿJæNpb˙RfÆseNjfπ 

New FamilySearch pqPJƒdvUdaqPπ∞ÆÕHmUΩ lsà-

mRjƒösUpïfdsh¬apïjMvmgËsΩ mqseàvΩmåÚsΩfdsh¬a°sJ

U¬i mPbfÿisïπ |

jMvPpld. mgsïs UseapùÌaóƒù˙sNtU Family

Search ösUU¬eseñs ∞ÆÕHmUΩlÌaóf˙UsmcAóÿJæN

FamilySearch.org mù˙imó¥ï « lsààsjπmù‰ƒdjmi⁄ƒï

Ji˙RjHï‰¬RcœfsNósÿidÃPNjfπJŒamcïsdlvƒmòƒNpgï 

mqseàsjπmù‰ƒdhsdŒeJŒamc mAƒejUÎsjπdaåsUmóS

qPπhÿUsUπdvUF » |
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plPmëƒN pUPl¬P. lsUπmëƒNf¬U (ag‰sP) tUaÃNMvdtUJŒafsHaqjπJƒNUsaπ mò¯ƒhscgülò¬jïƒtUasNmjƒaf˜safJsãs

pqPNÿJ„abŒjmPƒaóƒ £Ä âÌsÿNjfπfsfUsàRamUSaÌÀiRjmóf tAóƒ |
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យោ�ឡាដរនផតយធើរេ្គន

ទសសេនាវដី្ ោសនាចបក្

វ�ិត ដល់ រដូវ ផ្ការីក នៅ ក្នុងទីប្កុង នៅវ៉ូ នៅនពល ខ្នុំ 

រាន នដើរ នលើក ដំបូង នៅ នលើ ផ្លូវ វននសចក្ីសង្ឹរ ។ ពន្ឺ 

ននាះព�៌មាស នហើយ រ្ប់ នៅនរៅតាល្មរ នៅនពល ខ្នុំ រាន នដើរ តារ 

�ួរ នដើរនឈើ ។ ក្នុង នារ ជា អ្ក ្ តរូប ខ្នុំ ប្គាន់ ដត យក ចិត្ ទុក 

ោក់ពី នលបែឿវនសន្ះនបើកបិទ ទំហំវន ការ នបើក សន្ះ និង ពន្ឺ 

ដ៏អសាចារ្យ ដដល រាន បំនពញ នលើកញ្ក់ មាោស៊ីន ្ ត របស់ ខ្នុំ ។

បនាទាប់ រក នោយ សន្ឹសរៗ េំនិត វន ដូនតា របស់ ខ្នុ ំដដល ធាលប់ 

នដើរ តារ ផ្លូវ ននះ រាន ចាប់ នផ្ើរ ប្�ួតប្ជាប នពញ ដួង ចិត្ខ្នុ ំ។ ដំបូង 

ននាះេឺជា ោ៉នរឌ និង ខ័រន�លា ជារួយ នឹង កូន ប្បុស អាយុពី រ 

ឆ្នា ំរបស់ ពួកគាត់ ។ ខ្នុមំាន អាររ្ម�៍រគ្ញ័រញាក់ នពល នដើរ កាត់ 

ខ្យល់ បុ៉ដន្ ការ រគ្ ញ័រញាក់ននះពំុ អាច នប្បៀប រាន នៅ នឹង អាកាស 

ធាតុ ដ៏ ប្តជាក់ កក ដដល ោ៉នរឌ និង ប្េួសារ តូច របស់ គាត់ រាន 

�ួប ប្បទះ អំ�នុង នពល ន វ្ើ ដំន�ើរ ន�ើយ ។ ខ័រន�លា រាន សាលប់ 

នៅកដន្ងោរួយ រវាង ទីប្កុង នៅវូ៉ និង ទីប្កុង សតល៍ នលក ។ 

ខ្នុ ំរាន ប្សវរពីការ ទួញនសាក របស់  ោ៉នរឌ នៅនពល គាត់ រាន 

ទទួល  កូន ប្បុស របស់គាត់ នហើយបន្ ដំន�ើរ នៅរុខ នទៀត ។

នោយ ខាលច ពីពី ការ ចាក នចញ នូវ វត្មាន របស់ ពួក គាត់ ពី  

អាររ្ម�៍ ននាះខ្នុំ រិន រាន ឈប់ ្ ត រូបន�ើយ នៅនពល ដដល ទឹក 

ដភ្ក រានហូរ នចញ រក ។ បនាទាប់ រក ខ្នុំ រាន ចាំពី នក្មង ប្សី សារា៉ 

ដដល រាន ចាក នចញ រក ជារួយ មាតាយ ចុង ជា ទីប្សឡាញ់ របស់ 

នាង នៅក្នុង ប្កុរ ចុង នប្កាយ វនពួកបរិសុទ្ នដើរបែី នចញនៅទីប្កុង 

នៅវ៉ូ ។ នៅ ប្តង់ កដន្ង រួយ ននាះ ប្ពះវរបិតាសួេ៌ ជា ទីប្សឡាញ់ 

រាន បំនពញ �ំរុំរបស់ពួក នេ នោយ សតវ រំនពរ នដើរបែី ប្បទាន អាហារ 

ដល់ ពួកនេ ។ បនាទាប់ រក ពួកនេ រាន ពុះោរ នៅរុខ នោយ ដួង ចិត្ 

ដដល នពញ នោយ អំ�រ េុ� ។

ដួង ចិត្ របស់ ខ្នុំ រាន ចាប់ នផ្ើររំនភើប ៉ ោង ខាលំង ខ្នុំ ហាក់ ដូច ជា 

មាន អាររ្ម�៍ថា សារា៉ រាន រួរដំន�ើរ ជារួយ ខ្នុំអញ្ឹង ។ ៉ោនរឌ 

និង ខ័រន�លា ជារួយ នឹង កូន ប្បុស តូច របស់ពួកនេ ក៏រាន 

នៅជារួយ នឹង ខ្នុំ ផងដដរ ។ នយើង រាននដើរ ជារួយ គានា ឆ្ង កាត់ 

កនរៅតាវ្ងៃ និង រ្ប់ ជា ការ រួរ ដំន�ើរ រួយ វន រនុស្សនៅ អតីតកាល 

និង រនុស្ស បច្នុបបែន្ នៅ នលើ ផ្លូវ ននះ — េឺ ជា ផ្លូវ វន នសចក្ីសង្ឹរ 

េឺ ជា ផ្លូវ វនទឹក ដភ្ក ។ តាររនបៀប រួយ ដដល ខ្នុំ រិន អាច ពន្យល់ 

រាន ពួកនេ រាន នៅជារួយ ខ្នុំ នហើយ រាន ោស់ រំឭក ខ្នុំ ពី ការ ដចក 

ចាយ នសចក្ី ប្សឡាញ់របស់ នយើងអំពី ដំ�ឹង ល្អ របស់ ប្ពះនយស៊ូវ 

ប្េីស្ ។ ខ្នុំ រាន ដឹងថា ទីបនាទាល់ របស់ ខ្នុំ ឆួល ន�ើង  ក្នុង ខ្លួន ខ្នុំ 

នោយសារ ទីបនាទាល់ ននាះ រាន ឆ្ប នឆះនៅ ក្នុង ខ្លួន ពួកនេ — េឺ បន្ 

ពី �ំនាន់ រួយ នៅ �ំនាន់ រួយ នទៀត— �ំនាន់ នីរួយៗ រាន ោក់ 

ប្េឹះ សប្មាប់ �ំនាន់ បនាទាប់នទៀត ។ ខ្នុំ រាន យំ ខ្សឹប ខ្សលួល នោយ 

អំ�រេុ� ។

រិន យូរ ប៉ុនាមនសាវា រី របស់ ខ្នុំ ដដល រាន ្ ត រូប នៅ 

កដន្ងនផ្សងៗ នទៀតននាះ រាន រក ទាន់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រាន ឈរ ដកបែរ គាត់ 

នៅនពល ខ្នុំរាន ប្រាប់ គាត់ ពី បទពិនសា្ន៍ របស់ ខ្នុំ ។ ដូច ជា ពួក 

បរិសុទ្ នៅទីប្កុង នៅវ៉ូ ទាំង ននាះដដរ គាត់េឺ ជារនុស្ស មានាក់ រុន 

នេ ក្នុង ប្េួសារ របស់ គាត់ដដល ន�ឿ នលើ ដំ�ឹង ល្អ ។ នហើយ ដូច ជា 

អស់ អ្ក ដដល រាន នដើរ នៅ នលើ ផ្លូវ ននាះកាល ពីជាង 150 ឆ្នាំ រុនដដរ 

គាត់ រិន ដរន ជា រនុស្ស ចុង នប្កាយដដល ន�ឿ ននាះន�ើយ ។ ទី 

បនាទាល់ របស់ គាត់ និង ទីបនាទាល់ របស់ ខ្នុំរាន ពប្ងីក ទីបនាទាល់ ជា 

នប្ចើន ដដល ឥ�លូវ ននះឆ្ប នឆះ នៅ ក្នុង ដួង ចិត្ កូននៅ របស់ នយើង េឺ 

ដូច ជា ទីបនាទាល់ របស់ ៉ោនរឌ និង ខ័រន�លា និង សារា៉ រាន 

ពប្ងីក ទីបនាទាល់ជានប្ចើន វន កូន នៅ រាប់ ោន់ នាក់ របស់ពួកនេ ។

នោយ នភ្ច ពី ការ្ត រូប របស់ នយើង សាវារី របស់ ខ្នុំ និង ខ្នុំរាន 

នដើរ យឺតៗ រហូត ដល់ ផុត វន ផ្លូវវន នសចក្ី សង្ឹរជារួយគានា 

នោយ ចង ចាំ ៉ ោង សងៃប់ សាងាត់ពី អស់ អ្ក ដដល រាន នដើរ កាត់ ផ្លូវ 

ននះពីរុន ។ ◼

លរុរះករា�ួបយទៀត

ឌដើរ ឌលើ ្ លេទូវ ននឌសចក្្តីសង្រឹម 
— ជាមួយគ្នា

នៅក្ននុងដខកុម្ៈឆ្នាំ1846

អ្នកត្ួសតរាយន�ពួក

បរសុិទ្ធនថងៃចុងនតកាយត្ូវបា�

ន្របន�តៅញនចញពដីទដីតកុង

នៅវ៉ូ។នពញនដាយ

នសចក្តដីសង្ឹមថាពួកន្រ

�ឹងដសវែងរកស�្តិភាពនៅក្ននុង

ទដីតកុងស៊ីយូ៉�ននាះពួកន្រ

បា�នែើររាមផ្លូវផ្លដី—

ដែលឥ�លូវន�ះន្រនៅថាផ្លូវ

ន�នសចក្តដីសង្ឹម—ន�ើយ

្្ងកា្់ទន�្មិស៊ីស៊ិបពដី។
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យូ៉សែប អេហ្វ. ែ្ម៊ីធ យូ៉សែប អេហ្វ. ែ្ម៊ីធ មាន អាយុ ប្រំាពីរ ឆ្នា ំនៅនពល គាត់ រាន ដឹកហ្វវូង អោ របែ់ គ រ្ួសារ ោត់ ពីទីប្កុង នៅវូ៉ រដ្ឋ 

អិលលីនោយ នៅកាន់ ទីប្កុង សតល៍ នលក រដ្ឋ យូថាហ៍ ។ នៅនពល គាត់មាន អាយុ 15 ឆ្នា ំគាត់ រាន បនប្រើ 

នបសកករ្ម នៅ ក្នុងរដ្ឋ ហាវ ៃ៉ ។ នប្កាយ រក ក្នុង នារ ជា ប្បធាន សាសនា ចប្ក ននាះគាត់ រាន ឧទិ្សទីតំាង ដដល ប្តូវ សាង 

សង់ ប្ពះវិហារ បរិសុទ្ ឡាអី៊នអ ហាវវ៉ ។ យូ៉ដសប រាន ន�ឿ ថារនុស្សនឹង ន វ្ើទុក្ខ បុកនរ្ញ សាសនា កាន់ ដត តិច នបើសិន 

ពួកនេ យល់ ពី នសចកី្�ំននឿ របស់ ពួក បរិសុទ្ វ ង្ៃចុង នប្កាយននាះ ។ ការ បនប្ងៀន របស់ គាត់ រួយចំនួន ដដល រាន ពន្យល់ ពី 

�ំននឿ របស់ សាសនា ចប្ក ប្តូវ រាន ចង ប្កង ជានសៀវនៅ រួយ នៅថា គោលលទ្ធិនៃដំណឹងល្អ ។
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អែលឌ�ើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ  ក្នុង កូរ៉ុម នៃ 

ពួក សាវក ដប់ ពីរ នាក់ បាៃ សរឌសរថា 

« ឌៅ ឌពល ជំឌៃឿ របស់ ឌ�ើង ត្ូវបាៃ 

បញ្ជាក់ ក្នុង តពលឹង ឌ�ើង ឌោ� តពរះវិញ្ញាណ នៃ តពរះ ឌនារះ 

ឌសចក្ី ជំឌៃឿ បតបក្លា� ជា កម្លាំង មួ� ដ៏ រឹងម្ំ ក្នុង ជីវិ្ ឌ�ើង 

ឌោ� ដឹកនាំ រាល់ គំៃិ្ ពាក្យ សម្ី ៃិង សកម្មភាព ឌ្ពរះ 

ឌៅរក សាថាៃសួគ៌ ។ ឌ�ើង អធិសាឋាៃ ឌោ� ទំៃុក ចិ្្ត ទូល 

សុំ កម្លាំង ៃិង ក្រ ដឹកនាំ—ដូចបដល [ ពួក អ្ក ត្ួសតរា� 

ទាំងឌនារះ ]  បាៃ ឌធវើ បដរ ។ ឌនារះ ឌ�ើ� ជា អ្្ថៃ័� នៃ ក្រ 

ឌដើរ ឌោ� ឌសចក្ី ជំឌៃឿ ឌៅ តគប់ ជំហាៃ ។ វា ជា អវី បដល 

បុពវក្រី ជៃ ត្ួស តរា� របស់ ឌ�ើង បដល បាៃ ឌធវើ ដូឌច្រះ 

ឌ�ើង ក៏ ត្ូវ ឌធវើ ដូចគ្នា ផង បដរ ឌៅសពវ ន្ងៃ ឌៃរះ » ។ សូម 

ឌមើល « ឌសចក្ី ជំឌៃឿ ៃិង ឌសចក្ី ក្លាហាៃ នៃ អ្ក ត្ួស 

តរា� ផ្លូវ—នាឌពល ឌនារះ ៃិង ឥឡលូវ ឌៃរះ» ទំព័រ 16 ។




